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Ievads 

2008.gadā, arvien vairāk pieaugot interesei par vides aizsardzības projektiem, Latvijas 

vides aizsardzības fonda administrācija izsludinājusi 44 projektu konkursus. Tik liels 

projektu konkursu skaits nav bijis visā Latvijas vides aizsardzības fonda pastāvēšanas 

vēsturē, tāpat kā Latvijas vides aizsardzības fonda padomei izskatīšanai iesniegto 

projektu skaits – 878. No tiem finansēti 357 projekti. Tas liecina par trīs lietām –  

Pirmkārt, cilvēki arvien vairāk saprot vides kvalitātes nozīmi praktiski visās mūsu 

dzīves jomās un ir gatavi uzĦemties iniciatīvu un aktīvi l īdzdarboties, lai risinātu 

aktuālus ar vides aizsardzību saistītus jautājumus.  

Otrkārt, ar katru realizēto projektu palielinās to vietu skaits Latvijā, kurās ir paveikti 

labi un paliekoši darbi – ierīkotas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, jaunas dzeramā 

ūdens atdzelžošanas stacijas, savākti un izvesti azbestu saturoši atkritumi, organizētas 

talkas un akcijas, rīkotas bērnu un jauniešu nometnes u.c. Tradicionāli, kā katru gadu, 

arī 2008.gadā vislielākā interese bija par vides izglītības un audzināšanas projektiem 

(iesniegti 398, finansēti 143 projekti), tomēr īpaši neatpalika arī ūdeĦu aizsardzības 

projektu skaits – iesniegti 213, finansēti 99 projekti.  

Treškārt, šāds konkursu un izskatīto projektu iesniegumu skaits liecina arī gan par 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā strādājošo cilvēku darba apjomu un 

intensitāti. 

Ar 2008.gada 1.jūliju Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija sāka veikt 

jaunu funkciju – dabas resursu nodokĜa samaksas atbrīvojuma administrēšanu par 

videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem, kā arī transportlīdzekĜiem. Dabas resursu nodokĜa mērėis ir ierobežot 

vides piesārĦošanu, samazināt vidi piesārĦojošas produkcijas ražošanu un realizāciju 

un veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloăiju ieviešanu. TādēĜ komersantiem, kas 

nodrošina videi nedraudzīgas produkcijas vai tās atkritumu savākšanu un nodošanu 

reăenerācijai, tiek piemērots atbrīvojums no dabas resursu nodokĜa samaksas. 

Sīkāk ar Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajiem projektu konkursiem, 

finansējuma izlietojumu un dabas resursu nodokĜa samaksas atbrīvojuma 

administrēšanas jautājumiem aicinām iepazīties mūsu 2008.gada publiskajā pārskatā. 

Latvijas vides aizsardzības fonda  

administrācijas direktore Sandra BērziĦa 
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1. Pamatinformācija 

1.1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas juridiskais 

statuss 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 

(turpmāk – Fonda administrācija) ir Vides 

ministrijas pakĜautībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde, kuras funkcijas un uzdevumi ir noteikti 

Latvijas vides aizsardzības fonda likumā. 

Fonda administrācijas galvenās funkcijas ir Latvijas vides aizsardzības fonda 

(turpmāk – Fonds) līdzekĜu izlietošanas un atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa 

samaksas par transportlīdzekĜiem, kurus pirmo reizi pastāvīgi reăistrē Latvijas 

Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem, 

kā arī videi kaitīgām precēm, administrēšana. 

Fonda mērėus, darbības pamatprincipus, ka arī līdzekĜu izlietošanas kārtību nosaka 

Latvijas vides aizsardzības fonda likums un tam pakārtotie tiesību akti.  

Atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa samaksas par transportlīdzekĜiem, kurus pirmo 

reizi pastāvīgi reăistrē Latvijas Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem 

galda traukiem un piederumiem, kā arī videi kaitīgām precēm, piešėiršanas kārtību 

nosaka Dabas resursu nodokĜa likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi. 

Fonda administrācijas darbību reglamentē Latvijas vides aizsardzības fonda likums un 

2006.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 242 „Latvijas vides aizsardzības 

fonda administrācijas nolikums”, kas izdoti saskaĦā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 16.panta pirmo daĜu un nosaka iestādes funkcijas, uzdevumus un kompetenci, 

kā arī iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu. 
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1.2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbības 

mērėi, galvenās funkcijas un uzdevumi 

Fonda administrācijas darbības mērėis ir administrējot 

Fonda līdzekĜu izlietošanu, nodrošināt Latvijas vides 

aizsardzības Fonda padomes lēmumu īstenošanu un 

veicināt Fonda mērėu sasniegšanu.  

Fonda mērėis ir veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstību, integrējot vides 

aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju 

tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaĦā ar vides politikas pamatnostādnēm, kā arī 

pietiekamus pasākumus bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 

aizsardzībai. 

Fonda administrācijas funkcijas un uzdevumi noteikti sekojošos tiesību aktos: 

- Latvijas vides aizsardzības fonda likums; 

- Dabas resursu nodokĜa likums; 

- Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumi Nr.242 „Latvijas vides 

aizsardzības fonda nolikums”; 

- Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.101 „Latvijas vides 

aizsardzības fonda padomes nolikums”; 

- Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumi Nr.489 „Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokĜa samaksas par videi kaitīgām precēm” 

- Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.446 „Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokĜa samaksas par iepakojumu un vienreiz 

lietojamiem galda traukiem un piederumiem”; 

- Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.450 „Noteikumi par 

dabas resursu nodokĜa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par 

transportlīdzekĜiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokĜa 

samaksas par transportlīdzekĜiem”. 
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Galvenās Fonda administrācijas funkcijas ir sekojošas: 

1. Projektu konkursu izsludināšana  

Fonda administrācija saskaĦā ar Fonda padomes lēmumu, atbilstoši apstiprinātajai 

projektu vadlīniju klasifikācijai, izsludina konkursus noteiktās projektu vadlīnijās. 

Informācija par projektu konkursiem tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 

Fonda administrācijas un Vides ministrijas interneta mājas lapās.  

2. Fonda finansējuma saĦemšanai iesniegto projektu izvērtēšanas organizēšana 

Projektu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību nosaka Fonda padome, apstiprinot 

projektu konkursa nolikumus, kuros ir noteikti arī Fonda administrācijas pienākumi 

un kompetence konkursam iesniegto projektu izvērtēšanas procesā. 

3. Projektu iesniedzēju informēšana par pieĦemtajiem lēmumiem 

Fonda administrācija pēc Fonda padomes lēmuma pieĦemšanas, nosūta projekta 

iesniedzējam ierakstītā vēstulē izrakstu no Fonda padomes sēdes protokola attiecībā 

uz konkrēto projektu iesniegumu. Vēstulē par projektiem, kas ir atbalstīti, tiek 

norādīta arī informācija par tālākajām darbībām, kas projekta īstenotājam jāveic, lai 

saĦemtu Fonda finansējumu.  

4. Līgumu vai vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību 

administrēšana 

Pēc Fonda padomes lēmuma par projekta finansēšanu un lēmumā minēto nosacījumu 

izpildes, starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju tiek noslēgts līgums, kas 

nosaka projekta finansēšanas un izpildes kārtību. Ar Vides ministriju un tās padotības 

institūcijām (vides aizsardzības valsts iestādēm) tiek slēgta vienošanās par projekta 

finansēšanas un izpildes kārtību. Līgums nosaka projekta finansēšanas un izpildes 

kārtību, Fonda administrācijas un projekta īstenotāja tiesības, pienākumus un 

atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas. 

5. Pārskatu par projektu īstenošanas gaitu apkopošana un izvērtēšana 

Noslēgtais līgums starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju nosaka pārskatu 

par projekta īstenošanu iesniegšanas kārtību un termiĦus. Pārskati par projekta 

īstenošanu ir jāiesniedz noteiktā formā, kuru apstiprina Fonda padome.  
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Fonda administrācijai, lēmuma pieĦemšanai par iesniegtā pārskata pieĦemšanu vai 

noraidīšanu, ir tiesības no projekta īstenotāja pieprasīt visu ar projektu saistīto 

dokumentāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu.  

6. Fonda padomes sekretariāta funkcija 

Fonda administrācijas kompetencē ir nodrošināt Fonda padomes sēžu darbībai 

nepieciešamo informāciju un materiālus, t.sk. informēt Fonda padomes locekĜus par 

sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību, sēdē ziĦot par izskatāmajiem jautājumiem, 

kā arī protokolēt Fonda padomes sēdes.   

7. Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes tehniskā un 

administratīvā darba nodrošināšana 

Lai nodrošinātu Fonda finansējuma izlietojuma atklātumu ar vides ministra 2007.gada 

17.aprīĜa rīkojumu Nr.245 „Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes 

nolikums” izveidota Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome (turpmāk 

tekstā – Konsultatīvā padome), kas ir konsultatīva institūcija, kuras mērėis ir veicināt 

sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieĦemšanas procesā Fonda 

līdzekĜu sadales jautājumos un tā darbojas saskaĦā ar brīvprātības un atklātības 

principiem. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Fonda 

konsultatīvās padomes darbībai nepieciešamās telpas un tehniskos resursus, kā arī 

sekretariāta pienākumus nodrošina Fonda administrācija.  

8. Fonda līdzekĜu izlietošanas atklātuma nodrošināšana 

Fonda administrācija publicē informāciju par projektiem piešėirtā finansējuma 

apjomiem, nodrošinot publiski pieejamu informāciju par Fondam iesniegtajiem un 

Fonda finansētajiem projektiem. Fonda administrācijas mājas lapā internetā tiek 

ievietota informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem, kā arī Fonda padomes 

un Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes lēmumi.  

9. Budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” tāmes sagatavošana iekĜaušanai 

Vides ministrijas budžeta pieprasījumā 

Fonda administrācija katru gadu sagatavo valsts budžeta programmas „Vides 

aizsardzības fonds” tāmes projektu un iesniedz to Vides ministrijai, kas, savukārt, 

sagatavo kopējo Vides ministrijas budžeta pieprasījumu kārtējam saimnieciskajam 

gadam. 
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10. NodokĜu maksātāju iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa 

samaksas izvērtēšanas nodrošināšana 

Atbilstoši Dabas resursu nodokĜa likumam un tam pakārtotajiem Ministru kabineta 

noteikumiem nodokĜu maksātājiem ir tiesības saĦemt atbrīvojumu no dabas resursu 

nodokĜa samaksas par transportlīdzekĜiem, kurus pirmo reizi pastāvīgi reăistrē 

Latvijas Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un 

piederumiem, kā arī videi kaitīgām precēm. Lai saĦemtu minēto atbrīvojumu nodokĜu 

maksātājs vai apsaimniekotājs Fonda administrācijā iesniedz Ministru kabineta 

noteikumos noteiktos dokumentus, savukārt Fonda administrācija nodrošina šo 

dokumentu izvērtēšanu atbilstoši noteikumu prasībām un sagatavo informāciju Vides 

ministram lēmuma pieĦemšanai par atbrīvojuma piešėiršanu vai atteikumu 

atbrīvojuma piemērošanai. 

11. Līgumu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokĜa samaksas administrēšana 

Pēc Vides ministra lēmuma pieĦemšanas par atbrīvojuma no dabas resursu nodokĜa 

samaksas pieĦemšanas Fonda administrācija slēdz apsaimniekošanas līgumu ar 

apsaimniekotāju vai nodokĜa maksātāju par nodokĜa atbrīvojuma piemērošanu. 

Parakstot līgumu, apsaimniekotājs vai nodokĜu maksātājs uzĦemas īstenot 

apsaimniekošanas sistēmu līgumā noteikto preču veidiem Latvijā atbilstoši spēkā 

esošajām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par attiecīgo preču atkritumu 

apsaimniekošanu, izmantojot vislabākās pieejamās atkritumu apstrādes reăenerācijas 

un otrreizējās pārstrādes metodes, kas nodrošina cilvēku veselības aizsardzību un 

augstu vides aizsardzības prasību ievērošanu. Fonda administrācijai ir tiesības izbeigt 

līgumu un Vides ministrijai pieĦemt lēmumu pārtraukt nodokĜa atbrīvojuma darbību, 

ja nodokĜa maksātājs nepilda jebkuru no līguma noteikumiem vai prasības, kuras 

paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, kuri regulē videi kaitīgu preču atkritumu 

apsaimniekošanu. 

12. Zaudējumu kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo 

sugu dzīvnieku nodarītiem postījumiem izmaksāšanas administrēšana 

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr.778 „Kārtība, 

kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši 

aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem 
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postījumiem” no Fonda līdzekĜiem tiek maksātas kompensācijas par postījumiem, 

kurus nodarījuši īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieki. 

Tiesību aktos noteiktās iestādes pamatfunkcijas veic Projektu sagatavošanas daĜa, 

Projektu administrēšanas daĜa, Dabas resursu nodokĜa daĜa un daĜēji Finanšu un 

grāmatvedības uzskaites daĜa. 

Projektu sagatavošanas daĜas galvenā funkcija ir nodrošināt Fonda padomes lēmumu, 

kas saistīti ar projektu konkursu izsludināšanu un Fonda administrācijā iesniegto 

projektu izvērtēšanu, īstenošanu. 

Projektu administrēšanas daĜas galvenā funkcija ir līgumu par projektu finansēšanas 

un izpildes kārtību administrēšana, kā arī Fonda finansējuma izlietošanas atbilstības 

uzraudzība. 

Dabas resursu nodokĜa daĜas galvenā funkcija ir nodokĜu maksātāju iesniegumu par 

atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa samaksas par transportlīdzekĜiem, kurus pirmo 

reizi pastāvīgi reăistrē Latvijas Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem 

galda traukiem un piederumiem, kā arī videi kaitīgām precēm, izskatīšanas 

nodrošināšana un noslēgto līgumu par atbrīvojuma piešėiršanu administrēšana.  

Finanšu un grāmatvedības uzskaites daĜas galvenā funkcija ir nodrošināt valsts 

budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” finanšu līdzekĜu administrēšana, 

t.sk. finanšu pārskatu sagatavošana. 
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1.3. Būtiskākās pārmaiĦas Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijā gada laikā 

2008.gadā par būtiskākajām pārmaiĦām Fonda administrācijas 

darbā ir uzskatāmas jaunas funkcijas - atbrīvojumu no dabas 

resursu nodokĜa maksāšanas administrēšana veikšanas 

uzsākšana, kā arī personāla skaita samazināšana atbilstoši 

2008.gada otrajā pusē pieĦemtajiem Ministru kabineta 

lēmumiem par nepieciešamību samazināt amatu vienību skaitu 

valsts pārvaldes iestādēs par ne mazāk kā par 10% 

salīdzinājumā ar 2008.gada 1.janvāri. 

Par būtiskāko notikumu Fonda administrācijas darbībā 2008.gadā uzskatāma 

atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa maksāšanas administrēšanas funkcijas 

pārĦemšana no Vides ministrijas. Šīs funkcijas pārĦemšanai bija nepieciešams gan 

veikt grozījumu tiesību aktos, gan veikt izmaiĦas Fonda administrācijas struktūrā. Lai 

nodrošinātu jaunās funkcijas īstenošanu, Fonda administrācijā tika izveidota jauna 

struktūrvienība – dabas resursu nodokĜa daĜa ar 2 amata vietām. Vienlaicīgi arī tika 

veikti grozījumi Dabas resursu nodokĜa likumā un tam pakārtotajos Ministru kabineta 

noteikumos. Atbilstoši tiesību aktiem šī funkcija tika pārĦemta no 2008.gada 1.jūlija. 

2008.gada otrajā pusē Ministru kabinets pieĦēma lēmumu par nepieciešamību 

samazināt amatu vietu skaitu valsts pārvaldes iestādēs. Fonda administrācija šī 

lēmuma rezultātā veica strukturālas izmaiĦas likvidējot divas amata vietas, kas bija 

saistītas ar iestādes administratīvās darbības nodrošināšanu. Likvidēto amata vietu 

funkcijas tika sadalītas starp pārējām iestādes struktūrvienībām. 
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2. Latvijas vides aizsardzības fonda darbības rādītāji un rezult āti  

2.1. Galvenās priorit ātes un to īstenošana 

Par 2008. gada galvenajām prioritātēm tika noteiktas: 

- izmaiĦu projektu konkursu nolikumos finansējuma 

saĦemšanai no apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” ieviešana; 

- izmaiĦu veikšana projektu vērtēšanas procedūrā, algojot ekspertus, nomainot 

līdzšinējo sistēmu, kad projektu iesniegumus vērtēja Vides ministrijas un Vides 

ministrijas padotības institūciju eksperti; 

- dabas resursu nodokĜa atbrīvojumu sistēmas administrēšanas uzsākšana. 

Kopumā vērtējams, ka Fonda administrācijai sekmīgi ir izdevies īstenot 2008.gadā 

noteiktās prioritātes. 

Veiktās izmaiĦas projektu konkursu nolikumos, kad tika precīzi noteiktas atbalstāmās 

aktivitātes, atšėirībā no iepriekšējiem gadiem, kad tika noteiktas prioritāri atbalstāmās 

aktivitātes, sākotnēji bija pārbaudījums gan Fonda administrācijai, gan projektu 

iesniedzējiem, bet vērtējot gala rezultātus secināms, ka šīs stratēăiskās izmaiĦas ir 

sevi attaisnojušas un ir pielietojamas arī turpmākajos konkursos. Īstenotās izmaiĦas ir 

Ĝāvušas uzlabot izsludināto projektu konkursu efektivitāti, radot iespējas savstarpēji 

salīdzināt un novērtēt iesniegtos vienu veida aktivitāšu projektus, to mērėus, mērėu 

sasniegšanas veidu efektivitāti un citus būtiskus parametrus, lai izvēlētos atbilstošākos 

projektus, kuru īstenošana sekmētu Fonda mērėu sasniegšanu. 

Līdz 2008.gadam Fonda finansējuma saĦemšanai iesniegtos projektus pienākumiem 

vērtēja Vides ministrijas un Vides ministrijas padotības institūciju eksperti. 2008.gada 

10.martā Fonda padomes apstiprināja Fondā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas 

ekspertu sarakstu, nosakot, ka par ekspertu kĜūst pretendents, kas, pēc Ekspertu 

atlases komisijas vērtējuma, saĦēma vismaz 5 (piecus) punktus. Pamatojoties uz 

konkursa rezultātiem Fonda administrācija noslēdza līgumus ar 14 ekspertiem par 

projektu vērtēšanu 9 projektu vadlīnijās. Savstarpējā sadarbība 2008.gada otrajā pusē 

Fonda administrācijā iesniegto projektu vērtēšanā vērtējama kā laba, kā rezultātā 

2008.gada 16.oktobrī Fonda padome pieĦēma lēmumu sadarbību ar ekspertiem 

turpināta arī 2009.gadā. 
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Galvenā Fonda administrācijas prioritāte 2008.gadā viennozīmīgi bija dabas resursu 

nodokĜa maksājumu atbrīvojuma administrēšanas funkcijas veikšanas uzsākšana. Šis 

process bija saistīts gan ar jaunas struktūrvienības izveidošanu, gan arī jaunu 

procedūru izstrādi un ieviešanu praktiskā darbībā. Vērtējot izveidotās jaunās 

struktūrvienības (Dabas resursu nodokĜa daĜa) darba rezultātus, saĦemto informāciju 

no Fonda administrācijas klientiem (komersanti, kas ir saĦēmuši vai pretendē uz 

atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa maksāšanas), secināms, ka jaunā funkcija tiek 

veikta kvalitatīvi un ir panākti uzlabojumi pakalpojumu sniegšanas kvalitātē. Kā 

vienu no galvenajiem faktoriem, kas sekmēja funkcijas veikšanas kvalitatīvu 

uzsākšanu, ir Fonda administrācijas līdzšinējā pieredze projektu dokumentācijas 

izskatīšanas un lēmumu pieĦemšanas procesa organizēšanā. Šī pieredze un zināšanas 

tika izmantotas arī atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa maksāšanas administrēšanas 

procesa organizēšanā.  
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2.2. Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” 

rezultatīvo rādītāju izpilde  

Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības 

fonds” 2008.gada rezultatīvo rādītāju izpilde attēlota 1. tabulā.  

1.tabula  

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas rezultatīvo rādītāju izpilde 2008. 
gadā 

Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods 

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes 
nosaukums, tās programmu un apakšprogrammu, 

rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukums 

Skaits/apjoms 
gadā 

Izpilde 

21.00.00 Vides aizsardzības fonds   
21.02.00 Vides aizsardzības projekti   
 Darbības rezultāti:    
 Apdzīvoto vietu (ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000), kurās 

samazināta neattīrītu notekūdeĦu novadīšana apkārtējā vidē, 
skaits 

18 19 

 PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu reăistrā iekĜauto 
teritoriju (objektu) izpēte un/vai sanācija (skaits) 

2 2 

 Apmācīto vides speciālistu (nevalstisko organizāciju, 
pašvaldību u.c.) un komersantu par dabas daudzveidības, 
dabas un vides aizsardzības jautājumiem skaits 

500 570 

 Izstrādāto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
aizsardzības plānu skaits saskaĦotai dabas resursu 
izmantošanai, vienlaicīgi nodrošinot dabas vērtību 
saglabāšanu 

7 7 

 TV raidījumu, kuros sabiedrība tiek regulāri informēta par 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi skaits 

250 250 

 Nodrošināta bioloăiskās daudzveidības fona un speciālā 
monitoringa veikšana (% izpildīti noteiktie darba uzdevumi) 

100 100 

 Īstenoto attīstības sadarbības veicināšanas projektu skaits 
Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā bioloăiskās 
daudzveidības un vides aizsardzības jomā 

5 5 

 Veikts atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespēju 
izvērtējums Latvijā līdz 2020.gadam (% izpildīti noteiktie 
darba uzdevumi) 

100 100 

21.06.00 Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtot ākā 
Latvijas pilsēta", "S ējējs" un "Lab ākais vides 
žurnālistik ā" ",”Gada balva ” Ābols”” un „Lab ākais 
iepakojums Latvijā” nodrošinājums  

  

 Darbības rezultāti:   
 Pašvaldību skaits konkursos:    
 "Sakoptākais Latvijas pagasts" 30 22 
 "Sakārtotākā Latvijas pilsēta" 20 22 
 „Gada balva „Ābols”” dalībnieki 30 55 
 "Sējējs” dalībnieki 25 16 
 Iesniegto  žurnālistu/rakstu autoru  darbu skaits konkursā 

„Labākais vides žurnālistikā” 
50 76 
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21.09.00 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu 
līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un 
ieviešana 

  

 Darbības rezultāti:   
 Izstrādāta atbalsta dokumentācija (instrukciju skaits) 

Darbības Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
aktivitāšu ietvaros iesniegto projektu vērtēšanai. 

4 4 

 Organizēti semināri (skaits) un sagatavoti informatīvie 
materiāli par Eiropas Savienības finansējuma apguvi 
sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšanai 
sagatavošana 

8 8 

 Izstrādāto 2007. -2013. plānošanas perioda finanšu 
instrumentu iekšējās kontroles sistēmu skaits (kvalitātes 
rādītājs – izpildīti noteiktie darba uzdevumi (%)) 

1 (100) 100 

 Administrēto būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu konkursu 
skaits 36 36 

 Finanšu analīzes aktualizāciju potenciālajiem Kohēzijas 
fonda projektu pieteikumu iesniedzējiem skaits 33 33 

 Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
ieviešanas auditu skaits 3 3 

21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana   
 Darbības rezultāti   
 Konsultatīvai padomei un sabiedriskai apspriešanai sniegto 

ziĦojumu skaits 
4 4 

 Pārskatu par antropogēnās ietekmes novērtējumu katrā 
baseinu apgabalā skaits 

4 4 

 Pārskati par ūdens objektu novērtējumu katrā baseinu 
apgabalā (skaits) 

4 4 

21.13.00 Nozares vides projekti   
 Darbības rezultāti:   
 Jūras vides kontroles lidojums (stundas) 350 298 
 Metodisko materiālu vides aizsardzības prasību ieviešanai un 

nodrošināšanai tautsaimniecībā skaits 
1 1 

 Izvērtēto apelāciju iesniegumu skaits par vides institūciju 
darbību 

70 57 

 Valsts vides aizsardzības interešu nodrošināšana 
administratīvajās tiesās (lietu skaits) 

27 37 

21.16.00 Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto 
zaudējumu kompensācija 

  

 Darbības rezultāti:   
 Platība, par kuru maksātas kompensācijas (ha) 1400 1309 
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2.3. Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekĜu 

izlietojums 2008. gadā  

Ikgadējo Fonda līdzekĜu sadalījumu (2. tabula) nosaka 

Fonda padome, kas, ievērojot tās nolikumā paredzēto 

kārtību, apstiprina arī:  

� Fonda līdzekĜu izmantošanas vadlīnijas; 

� līdzfinansējuma kritērijus no fonda finansētajiem projektiem,  

� projekta iesniegumu formas; 

� līguma un vienošanās formas; 

� pārskatu par projektu īstenošanu formas; 

� projektu iesniegumu iesniegšanas termiĦus; 

2008. gadā notikušas 20 Fonda padomes sēdes. 

2. tabula  

Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” līdzekĜu izlietojums 

2008. gadā 

2008. gada 
plāns 

Faktiskā 
izpilde Fonda izdevumi 2008. gadā (LVL) 

9 099 712 8 763 012 

Apakšprogramma 21.01.00 „Fonda darbības 
nodrošinājums” 

415 261 388 510 

Apakšprogramma 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 3 756 235 3 737 641 
t.sk. dotācijas iestādēm, organizācijām, komersantiem 
projektu īstenošanai 

2 363 312 2 362 664 

t.sk. dotācijas pašvaldībām 1 250 000 1 232 054 
t.sk. prēmijas par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā 50 000 50 000 
t.sk. investīcijas 92 923 92 923 
Apakšprogramma 21.05.00 „Zivju aizsardzības pasākumi” 179 525 175 371 
Apakšprogramma 21.06.00 „Konkursu „Sakoptākais 
Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, 
„Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un 
„Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums” 

102 000 101 285 

Apakšprogramma 21.09.00 „Eiropas Savienības fondu un 
citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu 
sagatavošana, koordinācija un ieviešana” 

1 291 940 1 122 792 

Apakšprogramma 21.10.00 „Upju baseinu 
apsaimniekošana” 

348 133 348 133 
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Apakšprogramma 21.11.00 „Vides izglītības fonda 
programma” 

30 000 30 000 

Apakšprogramma 21.13.00 „Nozares vides projekti” 2 593 618 2 527 129 
t.sk. kārtējo izdevumu projekti 1 707 947 1 645 818 
t.sk. kapitālo izdevumu projekti 885 671 881 311 
Apakšprogramma 21.15.00 „Atbalsta pasākumi Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai” 

85 000 34 151 

Apakšprogramma 21.16.00 „Migrējošo putnu un 
nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija” 

298 000 298 000 

2.3.1. Projektu konkursi  
Lai sadalītu līdzekĜus vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai, katru 

gadu tiek izsludināti projektu konkursi finansējuma saĦemšanai no valsts budžeta 

programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti”. 2008.gadā izsludināti 44 projektu konkursi 8 projektu vadlīnijās, t.sk. 

organizēti konkursi finansējuma saĦemšanai gan 2008.gadā, gan arī 2009.gadā. 
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1. att. Fonda administrācijas izsludināto projektu konkursu skaits 

Projektu konkursa nosacījumus un kārtību kādā tiek piešėirts finansējums projektiem 

nosaka konkursa nolikums, ko apstiprina Fonda padome. Konkursa nosacījumi 

projektu vadlīnijās ik gadu mainās, tomēr to mērėis ir nemainīgs - finansiāli atbalstīt 

kvalitatīvi sagatavotus projektus vides aizsardzības pasākumu īstenošanai. Projektu 
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konkursa nolikumā tiek noteikts arī konkursa mērėis, prioritāri atbalstāmās aktivitātes 

vai pasākumi, kārtība kādā projekti iesniedzami, iesniegumu iesniegšanas termiĦi, 

personas, kas var pieteikties konkursā, kā arī projektu izvērtēšanas un lēmumu 

pieĦemšanas kārtība. 

2008.gadā finansējuma saĦemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides 

aizsardzības projekti” tika izsludināti projektu konkursi sekojošās projektu vadlīnijās:  

� Dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzība; 

� AugšĦu un grunts aizsardzība un sanācija; 

� Vides monitorings; 

� ŪdeĦu aizsardzība; 

� Vides izglītība un audzināšana; 

� Multisektoriālie projekti; 

� Atkritumu apsaimniekošana; 

� PlašsaziĦas līdzekĜu darbība un izdevējdarbības vides izglītības un 

audzināšanas jomā. 

Informācija par izsludinātajiem konkursiem tiek publicēta laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, Fonda administrācijas interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv , Vides 

ministrijas interneta mājas lapā www.vidm.gov.lv un žurnālā „Vides vēstis”. 

Projektus avārijas seku novērtēšanas, novēršanas u.c. ārkārtas darbību veikšanai 

Fonda administrācijā var iesniegt visu gadu un tie tiek sagatavoti izvērtēšanai 

tuvākajā Fonda padomes sēdē.  

Kopā 2008. gadā Fonda padomei izskatīšanai sagatavoti 1272 saĦemtie projektu 

iesniegumi (t.sk. vairakkārt izskatītie, kā arī dažādi jautājumi par izmaiĦām projektu 

īstenošanā), kas iesniegti projektu konkursos finansējuma saĦemšanai no budžeta 

apakšprogrammām „Vides aizsardzības projekti” un „Nozares vides projekti” (2.att.). 
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2.att. Sagatavotie projektu iesniegumi izvērtēšanai Fonda padomē 

2.3.2. Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kartība 
Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜi ir paredzēti tiešai vides aizsardzības 

pasākumu un projektu finansēšanai. Lai saĦemtu finansējumu, Fonda padome katrā 

vadlīnijā apstiprina projektu konkursa nolikumu, kurā tiek noteikta kārtība (3.att.), 

kādā projekti tiek pieĦemti, izskatīti un finansēti. Projektiem finansējums tiek 

piešėirts saskaĦā ar izsludinātā projektu konkursa nosacījumiem.  

Projektu konkursam iesniegtos projektus izskata un vērtē Fonda administrācija, Fonda 

konsultatīvā padome, eksperti un Fonda padome, kas pieĦem lēmumu par projekta 

finansēšanu vai noraidīšanu.  

Fonda administrācija projektus izskata pēc konkursa nolikumā noteiktajiem 

administratīviem atbilstības kritērijiem, izvērtējot projekta iesnieguma un tam 

pievienoto dokumentu atbilstību projektu konkursa nolikumu prasībām. Projekti, kas 

neatbilst konkursa nolikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, netiek nodoti 

tālākai izvērtēšanai ekspertiem un Konsultatīvajā padomē. Par projekta nevirzīšanu 

tālākai izskatīšanai projekta iesniedzējs tiek informēts rakstiski. 
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3.att. Projektu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

Konsultatīvā padome un eksperti projektus vērtē atbilstoši projektu konkursu 

nolikumos noteiktajiem kritērijiem. Balstoties uz minētajiem vērtējumiem un 

atzinumiem, Fonda administrācija sagatavo ekspertu un konsultatīvās padomes 

vērtējumu apkopojumu, kam ir rekomendējošs raksturs Fonda padomes lēmuma 

pieĦemšanā.  

Fonda padome, Ħemot vērā ekspertu vērtējumus un Konsultatīvās padomes 

atzinumus, pieĦem lēmumu par konkrēta projekta finansēšanu, daĜēju finansēšanu, 

atlikšanu, norādot turpmākās izskatīšanas nosacījumus, vai noraidīšanu.  

Fonda administrācija informāciju par Fonda padomes sēdē izskatītajiem un 

pieĦemtajiem lēmumiem publicē savā interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv.  

Fonda administrācija mēneša laikā no Fonda padomes lēmuma pieĦemšanas projekta 

iesniedzējam nosūta vēstuli, kurā informē par pieĦemto lēmumu. 2008.gadā projektu 

iesniedzējiem nosūtīti 55 administratīvie lēmumi par projektu nevirzīšanu tālākai 

izskatīšanai un 1338 Fonda padomes lēmumi par projektiem (4.att.).  

Pēc Fonda padomes lēmumā minēto nosacījumu izpildes ar projekta īstenotāju tiek 

noslēgts līgums vai vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību. Projekta 

finansēšana var tikt uzsākta tikai pēc Fonda padomes lēmumā noteikto nosacījumu 

pilnīgas izpildes. Šo nosacījumu izpildes kontrole tiek deleăēta Fonda administrācijai.  
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4.att. Sagatavoto un projektu iesniedzējiem nosūtīto Fonda padomes lēmumu skaits 

2008.gadā sagatavoti un noslēgti 352 līgumi un 26 vienošanās (5.att.) ar vides 

aizsardzības valsts iestādēm, kas nosaka projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kā 

arī Fonda administrācijas un projekta īstenotāja tiesības, pienākumus un atbildību 

projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas. Sagatavoti 50 grozījumi un 

papildinājumi noslēgtajos līgumos par projekta īstenošanas laika pagarinājumu vai 

citām pamatotām izmaiĦām. Pamatojoties uz noslēgto līgumu vai vienošanos par 

projekta finansēšanas un izpildes kārtību, Fonda administrācijai ir tiesības pieprasīt 

jebkurā projekta īstenošanas posmā nepieciešamo papildus informāciju par projekta 

īstenošanas gaitu, finansējuma izmantošanu un konkrētu darbu izpildi. Pieprasītā 

informācija jāiesniedz Fonda administrācijas noteiktajā laikā. Lai izvērtētu projekta 

īstenošanas kvalitāti un līdzekĜu izlietojumu atbilstoši līgumā vai vienošanā 

noteiktajam, Fonda administrācija ir tiesīga projekta īstenošanas vietā veikt pārbaudes 

par padarīto darbu apjomu atbilstību piešėirtā finansējuma izlietojumam. 2008.gadā 

Fonda administrācija veica 22 pārbaudes projektu īstenošanas vietās (6.att.).  
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5.att. Noslēgtie līgumi un vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību 

 

6.att. Veikto projektu apsekošanu skaits 

Projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas beigām, pamatojoties uz 

projektu īstenotāju iesniegtajiem pārskatiem par projekta īstenošanu, tiek veikta 

projekta rezultātu novērtēšana.  

Projekta īstenošanas pārskatu iesniegšanas kārtību, termiĦus un formu regulē 

noslēgtais līgums vai vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp 

Fonda administrāciju un projekta īstenotāju. Pārskati par projekta īstenošanu ir 

jāiesniedz noteiktā formā, kuru apstiprina Fonda padome. Pārskatu formas veidlapas, 

187

18

290

19

258

16 

352

26

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Līgumi Vienošanās 

2005

2006 
2007

2008

48

20

15

22 

0 

10

20

30

40

50

60

Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

2005

2006

2007

2008



 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas 2008. gada publiskais pārskats  

23 

 

kā arī instrukcijas par to aizpildīšanu (paraugs) pieejamas Fonda administrācijas 

mājas lapā.  

Ja projekta īstenošanas laiks pārsniedz 3 kalendāros mēnešus, par katru kalendārā 

gada ceturksni (izĦemot pēdējo) projekta īstenotājam jāiesniedz ceturkšĦa pārskats 

par projekta īstenošanu. CeturkšĦa pārskati par projekta īstenošanu jāiesniedz par 

katru kalendārā ceturksni līdz nākamā ceturkšĦa pirmā mēneša 20. datumam. 

Fonda administrācija viena mēneša laikā no ceturkšĦa pārskata vai trīs mēnešu laikā 

no noslēguma pārskata saĦemšanas iepazīstas un apstiprina Projekta izpildes gaitu vai 

arī pilnīgi, vai daĜēji noraida Īstenotāja iesniegto ceturkšĦa pārskatu vai noslēguma 

pārskatu par projekta ietvaros izpildītajiem darbiem un izlietoto finansējumu, ja 

Fonda administrācija atklāj nepilnības, datu sagrozīšanu, neprecizitāti, finansu 

disciplīnas pārkāpumus vai citas nelikumības projekta realizācijas gaitā un 

finansējuma izlietošanā, vai projekta īstenotājs nav iesniedzis visus nepieciešamos 

dokumentus projekta gaitas novērtēšanai, vai dokumenti ir iesniegti neatbilstoši Fonda 

administrācijas prasībām. 2008. gadā izskatīti 1213 iesniegtie pārskati par Fonda 

finansēto projektu īstenošanas gaitu un piešėirto finanšu līdzekĜu izlietojumu (7.att.).   

 

7.att. Izskatīto pārskatu par projektu īstenošanu skaits 
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2.3.3. Valsts budžeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 
Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜi, kas paredzēti sektorālo vides aizsardzības 

programmu, projektu un pasākumu finansēšanai tiek plānoti apakšprogrammā „Vides 

aizsardzības projekti” no līdzekĜiem, kas paredzēti dotācijām uzĦēmumiem, 

organizācijām un iestādēm. 2008.gadā finansējuma saĦemšanai no valsts budžeta 

programmas „Vides aizsardzības projekti” tika iesniegti 878 projektu iesniegumi 

(8.att.), t.sk. 113 projekti, kas pretendē uz 2009.gada finansējumu. 
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8.att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegtie projektu iesniegumi 

Finansējums piešėirts 357 projektu īstenošanai. Šo projektu īstenotāji ir biedrības, 

nodibinājumi, pašvaldības, komersanti un privātas personas. Izvērtējot faktisko 

2008.gada dotāciju projektu līdzekĜu sadalījumu pa projektu vadlīnijām (3. tabula), 

secināms, ka lielākā daĜa līdzekĜu novirzīta vides izglītības un audzināšanas, kā arī 

ūdeĦu aizsardzības un dabas aizsardzības un bioloăiskās daudzveidības vadlīniju 

projektiem. 
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Atbalstīti (kopā 357)

Iesniegti (kopā 878)

9.att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegto un atbalstīto projektu skaita 

sadalījums pa projektu vadlīnijām 2008.gadā 

3. tabula 

Apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotāciju projektu līdzekĜu sadalījums 

pa projektu vadlīnijām 2008.gadā (Projektu sarakstu skat. Pielikumā Nr.1) 

 

Vadlīnija Piešėirtais 
finansējums (LVL) 

I Vides izglītība un audzināšana 598 093 
G Gaisa aizsardzība un klimata pārmaiĦa 10 000 
D Dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzība  551 407 
M Vides monitorings 225 591 
A Atkritumu apsaimniekošana 84 949 
Z AugšĦu un grunts aizsardzība un sanācija 59 716 
U ŪdeĦu aizsardzība 1 059 975 
P Multisektoriālie projekti 513 922 
L Avārijas seku likvidēšana u.c. ārkārtas darbības 61 294 

E 
PlašsaziĦas līdzekĜu darbība un izdevējdarbības vides 
izglītības jomā 

430 660 

B 
Fizisko un juridisko personu prēmēšana par ieguldījumu 
vides aizsardzībā 

50 000 
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10.att. Apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” līdzekĜu sadalījums pa projektu 

vadlīnijām 2008.gadā procentuāli 

2.3.4. Valsts budžeta apakšprogramma „Nozares vides projekti” 
Apakšprogrammas „Nozares vides projekti” līdzekĜi paredzēti Vides ministrijas un tās 

padotībā esošo institūciju starptautisko saistību realizācijai vides aizsardzības jomā, 

starptautisko konvenciju, līgumu un Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildei, kā 

arī Nacionālā vides politikas plāna un citu prioritāru projektu un pasākumu 

īstenošanai vides aizsardzībā, t.sk. institūciju kapacitātes stiprināšanai un darbības 

atbalstīšanai. 

Apakšprogrammā „Nozares vides projekti” administrēti 110 projekti, kas īstenoti 

2008.gadā (81 kārtējo izdevumu un 29 kapitālo izdevumu projekti) (projektu saraksts 

pielikumā Nr.2). 2008.gadā tika iesniegti arī 132 projektu iesniegumi finansējuma 

saĦemšanai 2009.gadam.  

Kopumā 2008.gadā projekti tika īstenoti šādās jomās: 

- gaisa piesārĦojuma un klimata pārmaiĦu kaitīgās ietekmes samazināšana; 

piemēram, Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra īstenoja projektu 

„Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas vienību reăistra darbības nodrošināšana un 

uzlabojumi SEG inventarizācijā”, kura rezultātā tika izveidota jauna SEG emisiju 

vienību tirdzniecības reăistra sistēma un nodrošināta nepārtraukta reăistra darbība 

atbilstoši Eiropas Komisijas regulas (EK) Nr. 916/2007 un Kioto protokola prasībām. 
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- virszemes ūdeĦu monitorings; 

piemēram, Latvijas Hidroekoloăijas institūts īstenoja projektu „Virszemes ūdeĦu monitorings 

piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeĦos – 2008”. Tā ietvaros veica sezonālus apsekojumus 

Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un sagatavoja zoobentosa datu bāzi indikatoru izstrādei atbilstoši 

Ūdens struktūrdirektīvas vajadzībām. Apsekojumos iegūtie dati tika iekĜauti jūras vides 

sezonālajos apskatos. 

- bīstamo atkritumu apsaimniekošana;  

piemēram, Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aăentūra īsteno projektu „Projekta 

ieviešanas vienības uzturēšana Kohēzijas fonda finansētā projekta - bīstamo atkritumu 

poligona būvniecība Dobeles rajona Zebrenes pagastā un ERAF finansēto vēsturiski 

piesārĦoto vietu sanācijas projektu ieviešanas nodrošināšanai 2008.gadā”. Projektu 

īstenojot tika nodrošināta bīstamo atkritumu poligona Dobeles rajona Zebrenes pagastā 

izveide atbilstoši Latvijas saistībām, kas fiksētas iestāšanās ES līgumā, kā arī nodrošināta 

ES ERAF fonda finansēto vēsturiski piesārĦoto vietu sanācijas projektu ieviešanu. 

- bioloăiskās daudzveidības saglabāšana un nodrošināšana; 

piemēram, Ėemeru nacionālā parka administrācija īstenoja projektu „Dabas 

daudzveidībai nozīmīgo pĜavu atjaunošana Ėemeru nacionālajā parkā”. Projekta 

ietvaros nopĜaujot krūmu atvases 2 ha platībā uzlaboti putnu ligzdošanas apstākĜi 

KaĦiera ezera salās. Krūmu sakĦu celmu frēzēšana pasargā pĜavas no turpmākas 

aizaugšanas 3,4 ha platībā, ganību dzīvnieku uzturēšana dara efektīgu bioloăiskās 

daudzveidības nodrošināšanu dabīgo zālāju kompleksā. 

- vides izglītība un audzināšana; 

piemēram, Teiču dabas rezervāta administrācija projektā „Īpaši atzīmējamās dienas un 

vides izglītības izdevumi Teiču dabas rezervātā 2008. gadā” Starptautiskās mitrāju 

aizsardzības dienas ietvaros organizēja sabiedrību izglītojošus pasākumus apkārtējo 

pašvaldību iedzīvotājiem Madonas un Jēkabpils rajonā vai Dabas aizsardzības 

pārvalde muitas darbiniekiem organizēja 2 apmācību seminārus par tirdzniecību ar 

aizsargājamām dzīvnieku un augu sugām, kuru aizsardzību nosaka 1973.gada 

Vašingtonas konvencija projektā „CITES dienas Latvijā!” 

- vides inspektoru materiāli tehniskais nodrošinājums; 
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piemēram, Valsts vides dienests projekta „Valsts vides inspektoru darba efektivitātes 

paaugstināšana” ietvaros uzlaboja vides inspektoru darba efektivitāti papildinot 

materiāli tehnisko bāzi ar šādām iegādēm:  digitāliem fotoaparātiem,  digitālām video 

kamerām,  digitālo diktofonu,  tālmēriem, eholotu, nakts redzamības binokĜiem. 

- tūrisma objektu pieejamības nodrošināšana 

piemēram, Gaujas nacionālā parka administrācija īstenojot projektu „Paaugstinātas 

bīstamības tūrisma objektu rekonstrukcija” nodrošinājusi ilgtspējīgu un drošu 

paaugstinātas bīstamības tūrisma objektu pieejamību. SaskaĦā ar paaugstinātas 

bīstamības tūrisma objektu tehniskās apsekošanas rezultātiem, rekonstruēti sekojoši 

objekti: 

1. Velnalas kājnieku tiltam veikti šādi uzlabojumi un bīstamo elementu 

nomaiĦas: koka konstrukciju nomaiĦa; trošu savilču sprostgredzenu 

pievilkšana; trošu smērvielas slāĦa atjaunošana; hermētiskas slāĦa atjaunošana 

starp tilta pilona kāju un aizsargkārbas vākiem; tilta balstīkla betona pamatnes 

notīrīšana no organiskām vielām; 

2. Zvārtes iezim veikti šādi uzlabojumi: trošu iekāru tilta margu lentera posmu 

nomaiĦa; koka konstrukciju nomaiĦa; tilta savilču un uzgriežĦu vītĦu eĜĜošana; 

vēja atsaišu spriegošana; metāla konstrukciju aizsargkrāsojuma atjaunošana. 

- dabas aizsardzības plānu ieviešana 

piemēram, Teiču dabas rezervāta administrācija projektā ,,Teiču un Kustkalnu dabas 

rezervātu dabas aizsardzības plānu ieviešanas pasākumi 2008.gadā" veikusi 

apsaimniekošanas pasākumus Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos esošajās 

bioloăiski vērtīgajās pĜavās: „Pulcenes” un „ZaĜā sala” 87,14 ha platībā, "Sildās" 4,69 

ha platībā; "Purveniekos" 3,27 ha platībā; "Graulītēs" 2,35 ha platībā; "Rogānos" 

3,89 ha platībā; "Briedenē" 12,77 ha platībā; "DreimaĦos" 5,14 ha platībā. 

"Greizkamos" 1,38 ha platībā; "Krustkalnos" 2,08 ha platībā, "Dambros" 2,75 ha 

platībā. "MedĦuriestos" 1,99 ha platībā, "Ozolsalā" apm. 15 ha platībā; "Rāksalā" 

2,74 ha platībā; "Rūsas" 1,33 ha platībā; "Meirānos'1 4,66 ha platībā; "Kalnalāčos" l 

,94 ha platībā; "Rakumos" 0,78 ha platībā; "Tornis" 1,31 ha platībā, kā arī latvāĦu 

apkarošana 0,25 ha platībā un 2008.gada vasaras viesuĜvētrā izgāzto koku 

novākšana no pĜavām 0,2 ha platībā. Minētajās platībās apsaimniekošana notikuši 

saskaĦā ar pĜavu biotopu aizsardzības plānu.  
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2.3.5. Valsts budžeta apakšprogramma "Konkursu "Sakoptākais 

Latvijas pagasts", "Sakārtot ākā Latvijas pilsēta", "S ējējs", 

"Lab ākais vides žurnālistik ā", „Gada balva ,,Ābols” un „Lab ākais 

iepakojums Latvijā” nodrošinājums" 

Budžeta apakšprogrammas "Konkursu "Sakoptākais Latvijas pagasts", "Sakārtotākā 

Latvijas pilsēta", "Sējējs", "Labākais vides žurnālistikā", „Gada balva ,,Ābols” un 

„ Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums" līdzekĜi tiek izmantoti lai veicinātu 

ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību un lauku tūrismu, popularizētu vides aizsardzības 

prasību ievērošanu un vidi saudzējošu saimniekošanu, iepakojuma ilgtspējīgu 

izmantošanu, kā arī sekmētu vides jautājumu un labo piemēru kvalitatīvu 

atspoguĜojumu plašsaziĦas līdzekĜos, 

Konkursos tika noteikti pagasti un pilsētas, kurās ir labākie panākumi vides 

aizsardzībā, lauku saimniecības, kuru ieguldījums ir nozīmīgs videi draudzīgas 

saimniekošanas sekmēšanā, veiksmīgākās videi draudzīgās tūrisma saimniecības un 

dabas saimniecības 2008.gadā. Šādu konkursu īstenošanas mērėis ir popularizēt 

labāko pieredzi vides aizsardzībā, kā arī rosināt pašvaldībām un lauku saimniecībām 

pievērst lielāku uzmanību vides jautājumiem. 

Konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts 2008” uzvarētāji – Mālpils, Pūres, 

Vidrižu pagasti. 

Konkursā „Sakārtot ākā Latvijas pilsēta 2008”  uzvarētājs – Talsu pilsēta. 

Konkursā „Sakārtot ākā Latvijas mazpilsēta 2008”  uzvarētājs – Ilūkstes pilsēta. 

Konkurss “Lab ākais iepakojums Latvijā 2008” kategorijā "eko-iepakojums":  

SIA „Stendera ziepju fabrika” par Ziemassvētku kasti; 

SIA „Arona Pluss” par AS „Laima” šokolādes tāfelīšu stendu; 

SIA „Balt Warrant” par SIA „Cosmostyle” Naturel kosmetikas iepakojumu; 

SIA „Deko Alianse” par prezentācijas iepakojumu AS „Aldaris” glāzēm; 

SIA „Stora Enso Packaging” par SIA  „Madara Cosmetics” prezentācijas iepakojumu. 
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Konkurss "Lab ākais vides žurnālistik ā"  

"Gada labākā publikācija, TV un radio raid ījums par vides jautājumiem"  

Nominācijā Gada labākā publikācija presē: 

1.vietas ieguvēja - Sallija Benfelde par rakstu „Trīs stāsti par AES. Kuru 

izvēlēties” žurnālā „NedēĜa”; 

2.vietas ieguvējs – Aleksandrs Vorobjovs par rakstu „ Zeme jau izdzīvos, bet 

vai cilvēki uz tās? Atkarīgs no mums ” laikrakstā „Diena”; 

3.vietas ieguvēja – Anitra Tooma par rakstu „Sasiesim Daugavai un DĦeprai 

astes?” laikrakstā „Vides vēstis”. 

Nominācijā Gada labākais TV raid ījums/sižets: 

            1.vietas ieguvēja – Andrejs Mamikins par sižetu „Gudrona dīėi Latvijā”  TV5 

raidījumā "Bez cenzūras”;  

2.vietas ieguvēja – Zanda Ozola par sižetu „Atkritumi mežā” TV3 raidījumā 

„Bez Tabu”; 

3.vietas ieguvēja – Vaida Salaceviča par sižetu „Iespējas saimniekot Ėemeru 

nacionālajā parkā – ainavu aizsardzības zonā” LTV raidījumā „ZaĜais 

īpašums”. 

Nominācijā Gada labākais radioraid ījums/sižets:  

 1.vietas ieguvēja – Imants AustriĦš par sižetu „Dabas resursi”  Latvijas Radio 

1 raidījumā „Eiropas fondu atslēgas”; 

 2. vietas ieguvējs – Lidija Čera par raidījumu „Noasa šėirsts 30.06.2007.” 

Latvijas Radio 4; 

 3.vietas ieguvēja – Mudīte Paegle par sižetu „Bioloăiskās daudzveidības 

atjaunošana milit;araj;a poligonā un Natura 2000 teritorijā Ādaži” 

Latvijas Radio 1 raidījumā „Dzīvā Ăeogrāfija”. 

Nominācijā Gada labākais vides jautājuma atspoguĜojums (pēc sabiedrības 

novērt ējuma):   

 Надежда Котикова «Маленькая ложь, большое недоверие» publicēts Неделя 

Юрмалы. 
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Konkursā "Sējējs-2008" laureāta godu ieguva: 

Par mūža ieguldījumu vides aizsardzībā: 

Laureāts – Guntis Liepa. 

Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā: 

Laureāts – Imants Balodis. 

Dabas saimniecības grupā: 

Laureāts – Valkas rajona Valkas pagasta  zemnieku saimniecība „Krasti Ħi” , 

saimnieks Tālis Lārmanis, 

Atzinības balva – Tukuma rajona Kandavas novada zemnieku saimniecība 

„Celmi Ħi” , saimniece Ieva SūniĦa. 

Videi draudzīgas saimniekošanas grupā: 

Laureāts – Kuldīgas rajona Rendas pagasta zemnieku saimniecība „UpmaĜi” , 

saimnieki Māra un Dainis BergmaĦi, 

Atzinības balva – Cesu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība „Jaun-

IeviĦas”, saimnieks Uldis Rudzītis, 

Veicināšanas balva – Gulbenes rajona Daukstu pagasta SIA „Up ītes USG”, vadītājs 

Uldis Hanzens ; 

Talsu rajona Dundagas pagasta zemnieku saimniecība „Jumari” , saimniece Gunita 

TropiĦa; 

Krāslavas rajona Dagdas pagasta zemnieku saimniecība „Čadi” , saimnieks Nikolajs 

Galilejevs; 

Bauskas rajona Skaistkalnes pagasta zemnieku saimniecība „Ma čēni” , saimniece 

Dace Stankēviča; 

Rīgas rajona Malpils pagasta zemnieku saimniecība „Ruėi” , saimniece Marita Pīėe. 

Ekotūrisma grupā:  

Laureāts – Ogres rajona Menăeles pagasta zemnieku saimniecība „Ogr ēni” , 

saimniece Valentīna Gailīte, 
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Atzinības balva – PreiĜu rajona Aglonas zemnieku saimniecība „Sollomina muiža”, 

saimniece Inese Survilo, 

Veicināšanas balva – Tukuma rajona Kandavas novada zemnieku saimniecība 

„Indi āni”,  saimniece Signe EzeriĦa; 

Līmbažu rajona Salacgrīvas lauku teritorijas viesu māja „Kor ėi” , saimnieki ĥina 

Vija un Pāvels Kozlovski; 

Madonas rajona ĒrgĜu novada br īvdienu māja „Kalmes” , saimnieks Jānis KnēziĦš; 

Kuldīgas rajona Īvandes pagasta  zemnieku saimniecība „Pilskalni” , saimnieks 

Meinards Mētelis;  

Bauskas rajona Īslīces pagasta  br īvdienu māja „Dzirnavnieki” , saimniece Ruta 

ĀboliĦa .  

Gada balvai „Ābols 2008” tika iesniegti 55 pieteikumi šādās pašvaldību grupās: 

- 7 pieteikumi „lielo” pagastu (ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000) grupā, 

- 17 pieteikumi „mazo” pagastu (ar iedzīvotāju skaitu virs 2000) grupā, 

- 7 pieteikumi republikas pilsētu grupā, 

- 17 pieteikumi rajonu pilsētu grupā, 

- 7 pieteikumi novadu grupā. 

Konkursā ,,Ābols 2008" balvas ir ieguva: 

Republikas pilsētu grupā: 

1. vieta – Jelgavas pilsētas dome,  

2. vieta – Liepājas pilsētas dome un Rēzeknes pilsētas dome, 

3. vieta – Valmieras pilsētas pašvaldība un Venstpils pilsētas dome, 

Atzinības balvas – Jūrmalas pilsētas domei par aktivitātēm dabas aizsardzības jomā un 

Rīgas domes Vides departamentam par darbu mikroliegumu izveidē un aktivitāti 

dabas aizsardzības jomā..  

Rajonu pilsētu pašvaldību grupā: 

1. vieta – Cēsu pilsētas dome, 

2. vieta – Talsu un Tukuma  pilsētas domēm, 
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3. vieta – Bauskas un Kuldīgas pilsētas domēm;  

Novadu pašvaldību grupā: 

1. vieta – Amatas novada dome, 

2. vieta – PreiĜu novada dome, 

3. vieta – Burtnieku un Ilūkstes novada dome;  

Atzinības balvas – Ādažu novada domei par vides sakoptības uzturēšanu un darbu 

bioloăiskās daudzveidības atjaunošanā militārajā poligonā un NATURA 2000 

teritorijā „Adaži”, Lielvārdes novada domei par darbu dabas aizsardzības jomā, kā arī 

Rojas novada domei par par darbu videi un cilvēka veselībai draudzīgu tehnoloăiju 

ieviešanu.  

Pagastu pašvaldību grupā: 

1. vieta – Ėekavas pagasta padome, ZaĦas pagasta padome un Vestienas pagasta 

padome, 

2. vieta – PriekuĜu pagasta padome un Pūres pagasta padome, 

3. vieta – Krimuldas  pagasta padome, Līgatnes pagasta padome, Naujenes pagasta 

padom,  Jūrkalnes pagasta padomei  un Zantes pagasta padome;  

Atzinības balvas – Dundagas pagasta padomei par īpašas nozīmības pasākumiem 

publicitātes jomā, Maltas pagasta padomei par inovatīvu vides tehnoloăiju attīstību un 

ieviešanu, ka arī balvas tika piešėirtas Atašienas, ZirĦu, Demenes, Užavas, 

Ilzeskalnas, Dignājas, LutriĦu, Mazzalves, Mērdzenes, Stāmerienas, Stalbes un 

Valkas pagasta padomei. 

2.3.6. Valsts budžeta apakšprogramma „Eiropas savienības 

līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana” 

Valsts budžeta apakšprogrammas „ES fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana un 

līdzfinansēšana” līdzekĜi tiek novirzīti kā līdzfinansējums Valsts Investīciju 

programmā iekĜautajiem un Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajiem 

investīciju projektiem, kurus realizē Vides ministrija. Apakšprogrammas mērėis ir 

nodrošināt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošanu, 

koordināciju un ieviešanu. 
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Apakšprogrammas ietvaros tika veikti sekojoši pasākumi: 

• Stratēăiskās plānošanas atbalsta pasākumi un projektu pēcieviešanas 

monitoringa nodrošinājums finansējuma efektīvai piesaistei; 

• Atbalsta pasākumi jauno finanšu instrumentu piesaistes veicināšanai vides 

infrastruktūras projektu realizācijā; 

• Sabiedrības informēšanas pasākumi, semināri, informatīvo un 

prezentācijas materiālu nodrošināšana ES līdzfinansēto projektu 

sabiedrības informēšanas prasību izpildei, apmācību programmas, 

pašvaldību kapacitātes celšana; 

• Kvalitātes vadības sistēmu nodrošināšana VIDM un pašvaldībās saskaĦā ar 

finansētāju prasībām; 

• Papildus dokumentācijas sagatavošana inženiertehnisko pasākumu 

nodrošināšanai, realizācijā esošo investīciju projektu ietvaros; 

• Papildus izpēšu veikšana, lai nodrošinātu nākamā plānošanas perioda 

līdzfinansēšanas izlietojuma pamatojumu un projektu pieteikumu 

izvērtēšana; 

• Paraugprojektu sagatavošana un popularizēšana VIDM atbildības jomās. 

Apakšprogrammas ietvaros tika pildītas līgumsaistības 43 līgumiem, kuri bija 

parakstīti 2007.gadā. Līgumi paredz līdzfinansējuma nodrošināšanu projektiem, 

saistītiem ar atkritumu apsaimniekošanu, ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību, 

vides aizsardzībā iesaistītā personāla kvalifikācijas paaugstināšana, normatīvo 

dokumentu izstrādi,  pētījumu veikšana vides aizsardzības jomā,  un publicitātes 

pasākumu organizēšana. 

2008.gadā  apakšprogrammas ietvaros tika noslēgti 73 līgumi, kuri bija noslēgti ar 

mērėi koordinēt un ieviest Eiropas savienības līdzfinansētus projektus. 

2.3.7. Valsts budžeta apakšprogramma “Vides izglītības fonda 

programma”  

Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides izglītības fonda programma” finansējums ir 

paredzēts Globālā vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – 

FEE) programmu īstenošanai Latvijā. Vides izglītības fonda darbības mērėis ir 



 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas 2008. gada publiskais pārskats  

35 

 

veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Budžeta apakšprogrammas 

finansējums tiek piešėirts FEE pilnvarotai organizācijai, izvērtējot tās iesniegto 

pasākumu un aktivitāšu atbilstību FEE programmu mērėiem un uzdevumiem. 

Nodibinājums „Vides izglītības fonds” ir Latvijas pārstāvis FEE un 2008.gadā ar 

Fonda finansiālu atbalstu īstenojis 5 programmas: 

 

 
 

• „Zilais Karogs” – Nacionālā peldvietu un jahtu ostu sertificēšanas programma. 

2008.gadā tika sertificētas 11 peldvietas un 3 jahtu ostas, tādējādi Latvijai 

izvirzoties par līderi pārējo Baltijas valstu vidū. Projekta ietvaros notikusi 

līdzdalība starptautisko projektu „SunMarina” un „Clear Coast” izstrādē. 

Sertificēšanas programmas īstenošanas ietvaros 2008.gadā notikušas 3 

peldvietu un jahtu ostu atbilstības novērtējuma komisijas sēdes un 

pirmsezonas kontroles vizītes pludmalēs 3 dienu garumā 8 pilsētās, kā arī 

koordinācijas kontroles vizītes sezonas laikā, lai pārliecinātos par pludmaĜu 

atbilstību Zilā karoga kritērijiem.  

 

• „Ekoskolu programma” – Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem 

un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeĜiem pasaulē. Skolas 

līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu 

un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem 

.Ekoskolu programmā 2008.gadā programmā iesaistījās vairāk kā 15 jaunas 

skolas un to sasniegumus izvērtējot Nacionālajā žūrijā, tika piešėirti 25 ZaĜie 

karogi un 14 Latvijas Ekoskolas diplomi. Kopumā programmā iesaistoties 

vairāk kā 60 skolām tika uzsākta jaunā programmas iniciatīva „UzĦēmumu 

ilgtspējas izpēte”, tā ietvaros noorganizēts seminārs Ekoskolu koordinatoriem 

sadarbībā ar SIA „Latvija Statoil” par jauno projektu „UzĦēmumu ilgtspējas 

novērtēšana”. Šī projekta ietvaros noorganizēts pilotprojekts, kurā piedalījās 9 

ekoskolas, kas apsekoja sev tuvākos uzĦēmumus ar mērėi aprakstīt to radīto 
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ekoloăiskās pēdas nospiedumu. Pārskata gadā notika arī Ekoskolu 

koordinatoru kārtējais vasaras seminārs 3 dienu garumā, kuru daĜēji atbalstīja 

VAS „Latvijas Valsts meži”. Projekta ietvaros 2008. gadā izstrādāts un 

iesniegts projekts sabiedrības integrācijas fondam „ekoskola – nākotnes skola” 

u.c., patstāvīgi pārsūtīta informācija Ekoskolām par iespējām iesaistīties 

starptautiskajos projektos, semināros, nometnēs, kā arī uzturēti pastāvīgi 

kontakti ar Ekoskolu starptautisko koordināciju. Programmas ietvaros izdoti 2 

jauni informācijas un mācību materiāli – ekoskolas metodiskais materiāls un 

ekoskolu populārā brošūra.  

 

• „Jaunie Vides reportieri” – FEE programma Jaunie Vides reportieri (JVR) tiek 

īstenota jau vairāk kā divdesmit Eiropas valstīs un ir sevi pierādījusi kā 

atraktīva iespēja vidusskolu jauniešiem aktīvi iesaistīties vietējo vides un 

sabiedrības attīstības problemātikas aktualizēšanā, šo aktivitāti apvienojot ar 

mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošanu un vērtīgu jaunu iemaĦu 

apgūšanu, kā arī iepazīšanos ar iespējamo profesiju – vides aizsardzības, 

pētniecības vai žurnālistikas praktiskajiem aspektiem. 2008.gadā JVR 

programmā starptautiskajiem konkursiem izvirzītie pētnieciskie darbi ieguva 

vairākas godalgotās vietas, t.sk. uzvarot starptautiskajā konkursa sadaĜā 

„Ūdens resursi un piekraste”. Pārskata gadā JVR programma tika papildināta 

ar dažādām līdz šim neīstenotām aktivitātēm. Notika 2007.gada fotokonkursa 

„Padari vidi personīgu” darbu iesniegšana un izvērtēšana. Fotokonkursā dalību 

Ħēma 13 komandas vai individuāli pieteicēji. KampaĦas „Bīstamie atkritumi 

mums apkārt” ietvaros notika vizīte A/S „BAO” Olaines bīstamo atkritumu 

dedzināšanas kompleksu. KampaĦā reăistrējušās un darbus par sev 

interesējošo bīstamo atkritumu jomu izstrādāja 15 darba grupas vai 

individuālie pieteicēji. KampaĦas ietvaros notika studiju nometne Burtniekos. 

KampaĦas uzvarētājiem kopā ar programmas koordinatori bija iespēja doties 4 

dienu ekskursijā uz Zviedriju. Notika arī jauno vides reportieru nacionālā 
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mēroga vizuālo un pētniecisko projektu konkursa izziĦošana. Konkursa 3 

labākie raksti angĜu valodā un 1 labākā fotogrāfija iespiesti JVR gada grāmatā 

un bukletā „Young reporters for environment book 2008”. Tika izstrādāta 

2008./2009. mācību gada JVR mācību programma un izveidots jaunais JVR 

ziĦotājs, kurā tika iekĜautas visas aktualitātes un 2008. gada apskats. 

 

• ZaĜā Atslēga” – ZaĜā atslēga ir starptautiska tūrisma ekosertifikācijas sistēma, 

kas tiek realizēta viesnīcu, kempingu, restorānu, hosteĜu sertifikācijas 

kategorijās. ZaĜā atslēga ietver kritērijus infrastruktūras, pārvaldes un 

komunikācijas jomās un tās mērėis ir samazināt negatīvo tūrisma ietekmi uz 

vidi un veicināt vides pārvaldes sistēmu ieviešanu tūrisma sektorā, kā arī 

samazināt tūrisma industrijas ietekmi uz vidi. 2008.gadā programmas ietvaros 

tika izveidota jauna žūrija Vides ministra vadībā, stiprināta programmas 

ieviešana panākot patstāvīgas sadarbības iedibināšanu ar galveno nozares 

apvienību – „Viesnīcu un restorānu asociāciju”, kā arī saĦemti pirmie trīs 

sertifikācijas pilotpieteikumi no viesnīcām (Reval grupa Latvija). Sagatavoti 

kritēriji 2 sertifikācijas kategorijām – viesnīcām un kempingiem. Notikusi 

komunikācija ar starptautisko koordināciju par jauno nacionālo kritēriju 

izstrādes kārtību, Latvijas ieviešanas sistēmas izmaiĦas tiks izskatītas pirmajā 

sanāksmē pēc starptautiskās koordinācijas struktūrā veiktajām izmaiĦām Ĝaus 

jau 2009.gada sākumā saĦemt apstiprinājumu jaunajai ieviešanas sistēmai. 

 

• „Izzini mežu” – programmas mērėis ir veicināt skolu jaunatnes vispusīgu 

izglītību par meža nozīmi un vērtībām. Programma rosina skolotājus iekĜaut 
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vispārējās izglītības mācību priekšmetos tēmas un pasākumus, kas saistīti ar 

praktisko zināšanu un iemaĦu gūšanu, ejot un mācoties mežā pie skolas. 

„Izzini mežu” programma Latvijā, līdzīgi kā daudzās valstīs tiek īstenota 

kopīgi ar partneriem no mežu nozares. Kopīga un pārskatāma aktivitāšu plānu 

izstrāde ir būtiska, jo Ĝauj koordinēt un sekmīgāk ieviest aktivitātes. 2008.gadā 

notika tādas partneru aktivitātes kā „Meža olimpiāde” un „Meža dienas 2008”, 

ko Latvijas valsts meži rīko sasaistot „Izzini mežu” programmu. Šajās 

aktivitātēs dalību Ħēma vairāk kā 100 skolas.  

Projektā īstenotās nodibinājuma „Vides izglītības fonds” programmas ir 

apliecinājušas savu ilgtspēju, izpildot un pārsniedzot projektā uzrādīto 

līdzfinansējuma nodrošinājuma procentu un uzsākot virkni programmu attīstībai un 

vides izglītības popularizācijai nozīmīgu iniciatīvu, kā arī veicinot programmu 

aktivitāšu ciešāku integrāciju. Kā būtisks papildu sasniegums un novērtējums Vides 

izglītības fonda veikumam starptautisko FEE programmu īstenošanā Latvijā ir 

Globālā Vides izglītības fonda lēmums un apstiprinājums izvirzīt Latviju par norises 

vietu FEE Ăenerālajai Asamblejai 2009.gadā. 

2.3.8. Valsts budžeta apakšprogramma “Atbalsta pasākumi Eiropas 

ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai” 

Budžeta apakšprogrammas mērėis ir nodrošināt atbalsta pasākumus Eiropas 

Ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un Norvēăijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta koordinācijai, kā arī Norvēăijas valdības divpusējās sadarbības finanšu 

instrumentu projektu un programmu sagatavošanas pasākumu atbalstam. 

2008.gadā apakšprogrammas ietvaros, tika īstenotas sekojošas aktivitātes: 

• Izstrādāta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēăijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas iekšējās 

kontroles sistēma saskaĦa ar pieejamo normatīvo bāzi; 

• Izstrādāta dokumentu aprites vadības sistēma finanšu vadības un projektu 

ieviešanas vadības un projektu ieviešanas vadības procesu kontrolei Eiropas 

Ekonomikas zonas un Norvēăijas valdības finanšu instrumentu līdzfinansētās 

programmas ieviešanas nodrošināšanai; 
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• Noorganizēts seminārs par projektu ieviešanas plāna un atskaišu sagatavošanu 

Vides ministrijas izsludinātajos atklātajos projektu konkursos Eiropas 

Ekonomikas zonas un Norvēăijas valdības finanšu instrumentu līdzekĜu 

apguvei apstiprināto individuālo projektu iesniedzējiem;  

• Nodrošināti Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēăijas valdības finanšu 

instrumentu līdzekĜu publicitātes pasākumi, izstrādājot informatīvos un 

prezentācijas materiālus; 

• Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajām izmaiĦām Eiropas Ekonomikas 

zonas un Norvēăijas valdības finanšu instrumentu procedūru rokasgrāmatā 

attiecībā uz individuālo projektu konkursa procedūru; 

• Veikta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vides 

politikas integrācija Latvijā” apakšprojektu  „Starpdisciplināra izpēte un 

kapacitātes palielināšana vides politikas integrācijai ” pieteikumu vērtēšanai 

nepieciešamās dokumentācijas izstrāde. 

Apakšprogrammas ietvaros tika pildītas līgumsaistības 4 līgumiem, kuri bija parakstīti 

2007.gadā. Pārskata gadā apakšprogrammas ietvaros tika noslēgti 4 līgumi, kuri bija 

noslēgti ar mērėi atbalstīt pasākumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

un Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai. 

2.3.9. Valsts budžeta apakšprogramma “Zivju aizsardzības 

pasākumi” 

Apakšprogrammas „Zivju aizsardzības pasākumi” l īdzekĜi tiek piešėirti Valsts vides 

dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju veiktspējas 

palielināšanai, lai nodrošinātu ūdeĦu bioloăisko (zivju) resursu aizsardzību Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča teritoriālajos ūdeĦos, Latvijas upēs un ezeros, kā arī ārštata 

zivju inspektoru atalgojumam un aprīkojuma iegādei zivju inspektoru darba 

uzlabošanai, nodrošinot nepieciešamos resursus un darba apstākĜus regulāru reidu 

veikšanai un ūdenstilpju kontrolei. 

Finansējuma saĦemšanai no apakšprogrammas “Zivju aizsardzības pasākumi” 

2008.gadā iesniegti un atbalstīti 6 projektu iesniegumi:  

1. Valsts Vides dienests - 130 639 Ls (2007.gadā – 29 280 Ls) 
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2.  ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta administrācija - 1 960 Ls (2007. gadā – 7 

545 Ls); 

3. Gaujas Nacionālā parka administrācija - 24 700 Ls (2007.gadā - 24 700 Ls); 

4. Slīteres nacionālā parka administrācija - 7 580 Ls (2007.gadā - 7 000 Ls); 

5. Teiču dabas rezervāta administrācija - 11 000 Ls (2007.gadā - 11 000 Ls); 

6. Rāznas Nacionālā parka administrācija - 3 646 Ls (2007.gadā netika 

finansēts). 

Īstenojot projektus, tiek nodrošināta ūdeĦu bioloăisko (zivju) resursu skaita un 

daudzveidības saglabāšanās, samazināta nelikumīgo zivju iegūšana gan zivju lieguma 

laikā, gan ar neatĜautiem paĦēmieniem.  Pārskata gada kopumā veikti 11 346  

ūdenstilpju kontroles reidi, kas par 360 vienībām  lielāks radītājs nekā 2007. gadā (10 

986 ūdenstilpju kontroles reidi), 1 062  izĦemšanas protokoli,  izĦemti  vairāk kā 4 

933  nelikumīgi zvejas rīki (2007. gadā izĦemti vairāk kā 9700 nelikumīgi zvejas 

rīki), kā arī tika izgatavotas brīdinājuma zīmes par kuăošanas līdzekĜu lietošanas 

aizliegumu 4 ezeros.   

2.3.10. Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo 
nemedījamo sugu dzīvnieku un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem 
būtiskiem postījumiem augkopībā, akvakultūrā, lopkopībā un 
biškopībā 
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumiem Nr. 778 „Kārtība, 

kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo 

nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem 

augkopībā, akvakultūrā, lopkopībā un biškopībā”, zaudējumu kompensācijas no valsts 

budžeta apakšprogrammas 21.16.00 „Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku 

radīto zaudējumu kompensācija” par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku 

un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem tiek izmaksātas no 

Fonda līdzekĜiem.  

Iesniegumu zaudējumu kompensācijai zemes lietotājs iesniedz Valsts vides dienesta 

reăionālajā vides pārvaldē pēc attiecīgās zemes platības atrašanās vietas 7 dienu laikā 

no zaudējumu konstatēšanas dienas. Zaudējumu apmēra novērtēšanai tiek izveidota 

komisija, kas novērtē postījumu intensitāti attiecīgajā zemes platībā, kā arī nosaka 

postījumus nodarījušo dzīvnieku sugu. Sastādītais akts par zaudējumu apmēra 

noteikšanu naudas izteiksmē tiek iesniegts Fonda administrācijā un reăionālajā vides 

pārvaldē.  



 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas 2008. gada publiskais pārskats  

41 

 

2008.gadā tika saĦemti 109 zaudējumu kompensāciju iesniegumi: 102 iesniegumi tika 

saĦemti par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku 

nodarītajiem būtiskajiem postījumiem augkopībā un 7 iesniegumi par īpaši 

aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem 

būtiskajiem postījumiem akvakultūrā. Latvijas vides aizsardzības fonda padome 

pieĦēma lēmumu piešėirt l īdzekĜus zaudējumu kompensācijām no budžeta 

apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem līdzekĜiem par 

kopējo summu LVL 356 272,70, paredzot kompensāciju izmaksu veikt divos posmos: 

LVL 298 000,00 apmērā 2008.gadā un LVL 58 272,70 izmaksu apmērā 2009.gadā, 

tādējādi nosakot, ka kompensāciju iesniedzēji 2008.gadā saĦem zaudējumu 

kompensāciju 81% apmērā no aprēėinātā kompensācijas apjoma, bet atlikušo 

maksājumu 19% apmērā no aprēėinātā kompensācijas apjoma veikt 2009.gada 

pirmajā ceturksnī. 

2008. gadā kopējais nopostīto teritoriju apjoms no zaudējumu kompensāciju 

iesniegumiem par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku un migrējošo sugu 

dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem augkopībā aptver 1309 ha zemes platību. 

Īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku un migrējošo sugu dzīvnieku (dzērves 

un gulbji, meža zosis) nopostītās lauksaimniecības kultūras ir: rudzi, mieži, ziemas 

kvieši, vasaras kvieši, ziemas rapsis, zirĦi, kukurūza, auzas, lauka pupas, tritikāle.  

No kopējiem 2008. gadā valsts budžeta apakšprogrammas 21.16.00 „Migrējošo putnu 

un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija” zaudējumu kompensācijās 

paredzētajiem līdzekĜiem LVL 156 688,11 jeb 43,98 % ir izmaksāti par īpaši 

aizsargājamo nemedījamo sugu dzīvnieku un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem 

būtiskiem postījumiem akvakultūrā.  
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11.att.Iesniegto kompensāciju pieprasījumu skaits 
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2.4. Atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜu maksāšanas 

administrēšana 

No 2008.gada 1.jūlija Fonda administrācija pārĦēma 

Vides ministrijas funkcijas, kas saistītas ar dabas 

resursu nodokĜa administrēšanu, atbrīvojuma no dabas 

resursu nodokĜa piemērošanu par videi kaitīgām 

precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda 

traukiem un piederumiem, kā arī transportlīdzekĜiem 

saskaĦā ar Dabas resursu nodokĜa likumu: 

Nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem 

nodokĜa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos 

noteikto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu 

reăenerācijas normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: 

1) ir izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un 

piederumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par šīs 

sistēmas piemērošanu; 

2) ir noslēdzis ar iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu 

apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo 

galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir reăistrēts 

Vides pārraudzības valsts birojā un noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par izlietotā 

iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas 

sistēmas piemērošanu). 

Nodokli par videi kaitīgām precēm nodokĜa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides 

aizsardzības normatīvajos aktos noteikto videi kaitīgu preču atkritumu reăenerācijas 

normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: 

1) ir izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un 

noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu; 

2) ir noslēdzis ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju līgumu par 

piedalīšanos nolietotu videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmā (ja 

apsaimniekotājs ir noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par nolietotu videi kaitīgu 

preču apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu). 
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Nodokli par transportlīdzekĜiem nemaksā transportlīdzekĜu būvētājs vai tā pilnvarots 

pārstāvis, kurš saskaĦā ar Nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanas likumu ir 

izveidojis un piemēro nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanas sistēmu un 

noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu vai piedalās šādas 

sistēmas darbībā. 

Lai saĦemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa maksājumiem, komersants 

iesniedz Fonda administrācijā iesniegumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

SaĦemot iesniegumus par atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa samaksas 

piemērošanu, Administrācija tos vērtē atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 17. 

jūnija noteikumos Nr.450 „ Noteikumi par dabas resursu nodokĜa maksāšanas un 

atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekĜiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas 

resursu nodokĜa samaksas par transportlīdzekĜiem”, 2008. gada 30.jūnija noteikumos 

Nr.489 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokĜa samaksas par videi kaitīgām 

precēm” un 2008. gada 17. jūnija noteikumos Nr.446 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas 

resursu nodokĜa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem” (turpmāk – Noteikumi) minētajām prasībām. 

Atbilstības izvērtēšanas mērėis ir pārbaudīt, vai iesniegums atbrīvojuma no dabas 

resursu nodokĜa samaksas saĦemšanai (turpmāk – Iesniegums) atbilst Noteikumu 

prasībām un ir virzāms tālākai izskatīšanai Iepakojuma apsaimniekošanas padomē, 

Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomē un Nolietotu 

transportlīdzekĜu apsaimniekošanas padomē.  

Izvērtējot iepriekšminēto padomju ieteikumus Vides ministrs pieĦem lēmumu par 

atbrīvojuma no dabas resursu nodokĜa samaksas piemērošanu un, pozitīva lēmuma 

gadījumā, uzdod Fonda administrācijai noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar 

apsaimniekotāju un piemērot atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa samaksas. 
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Atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa maksāšanas piešėiršanas procedūru regulē 

Dabas resursu nodokĜa likums (15.12.2005.) un saistošie Ministru kabineta noteikumi: 

• 2008. gada 17. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.446 „Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokĜa samaksas par iepakojumu un vienreiz 

lietojamiem galda traukiem un piederumiem”; 

• 2007. gada 16. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.65 „Noteikumi par 

visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un 

termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu 

paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reăistrēta kā 

iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas 

piemēriem un izĦēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” 

• 2008. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 489 „Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokĜa samaksas par videi kaitīgām precēm” 

• 2008. gada 17. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.450 „Noteikumi par 

dabas resursu nodokĜa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par 

transportlīdzekĜiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokĜa 

samaksas par transportlīdzekĜiem”. 

2008. gadā Fonda administrācijā saĦemti un atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtēti, 

kā arī sagatavoti izskatīšanai Videi kait īgu preču atkritumu apsaimniekošanas 

padomē: 

• 18 iesniegumi (ieskaitot precizējumus) par videi kaitīgu preču atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

• 11 iesniegumi (ieskaitot precizējumus) par līgumpartneru maiĦu videi kaitīgu 

preču apsaimniekošanas sistēmās; 

• 9 iesniegumi (ieskaitot precizējumus) par līgumpartneru maiĦu elektrisko un 

elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmās; 

• 19 iesniegumi (ieskaitot precizējumus) par elektrisko un elektronisko iekārtu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

• 1 iesniegums par apsaimniekošanas sistēmas plāna izmaiĦām elektrisko un 

elektronisko iekārtu apsaimniekošanā ; 
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• 1 iesniegums (informatīva rakstura) par jaunu elektrisko un elektronisko 

iekārtu savākšanas punktu izveidi. 

SaĦemti un atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtēti, kā arī sagatavoti izskatīšanai 

Iepakojuma apsaimniekošanas padomē: 

• 27 iesniegumi (ieskaitot precizējumus) par jaunas izlietotā iepakojuma un 

vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi un piemērošanu. 

• 10 iesniegumi (ieskaitot precizējumus) par līgumpartneru maiĦu izlietotā 

iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu 

apsaimniekošanas sistēmās; 

SaĦemti, atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtēti un sagatavoti izskatīšanai Nolietotu 

transportl īdzekĜu apsaimniekošanas padomē: 

• 5 (ieskaitot precizējumus) iesniegumi par NTL apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi un piemērošanu; 

2008. gadā Fonda administrācija sagatavoja un iesniedza Vides ministram sekojošus 

lēmumu projektus par videi kaitīgām precēm: 

• 11 lēmumi par jaunas videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi un piemērošanu; 

• 5 lēmumi par izmaiĦām līgumpartneru sarakstā Videi kaitīgu preču atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmās; 

• 2 lēmumi atteikt slēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu no 

dabas resursu nodokĜa samaksas; 

• 2 lēmumi par grozījumu izdarīšanu Vides ministra rīkojumos videi kaitīgu 

preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmās; 

• 5 lēmumi par izmaiĦām līgumpartneru sarakstā elektrisko un elektronisko 

iekārtu apsaimniekošanas sistēmās; 

• 13 lēmumi par jaunas elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas 

sistēmas izveidi un piemērošanu; 
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• 4 lēmumi par grozījumu izdarīšanu elektrisko un elektronisko iekārtu 

apsaimniekošanas sistēmās; 

• 1 lēmums par izmaiĦām apsaimniekošanas plānā (elektrisko un elektronisko 

iekārtu apsaimniekošanas sistēmās);. 

2008. gadā Fonda administrācija sagatavoja un iesniedza Vides ministram sekojošus 

lēmumu projektus par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem: 

• 13 lēmumi par jaunas izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku 

un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

• 5 lēmumi par līgumpartneru maiĦu izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo 

galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmās; 

• 3 lēmumi par atteikumu slēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot 

atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa samaksas par izlietotā iepakojumu un 

vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem; 

• 4 lēmumi par grozījumu izdarīšanu Vides ministra rīkojumos; 

• 1 lēmums par rīkojuma atcelšanu. 

2008. gadā Fonda administrācija sagatavoja un iesniedza Vides ministram sekojošus 

lēmumu projektus par nolietotiem transportlīdzekĜiem 

• 4 lēmumi par nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un 

piemērošanu. 

2008.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par videi kaitīgu preču 

apsaimniekošanu: 

• 11 līgumi par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi 

un piemērošanu;  

• 13 līgumi par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi un piemērošanu; 

• 5 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā (elektrisko un 

elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmās); 
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• 4 vienošanās par grozījumu izdarīšanu lēmumā (elektrisko un elektronisko 

iekārtu apsaimniekošanas sistēmās); 

• 5 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā (videi kaitīgu preču 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmās); 

• 2 vienošanās par grozījumu izdarīšanu lēmumā (videi kaitīgu preču atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmās). 

2008.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par izlietotā 

iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu 

• 13 līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un 

piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

• 5 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā (izlietotā iepakojuma 

un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmās); 

• 4 vienošanās par grozījumu izdarīšanu lēmumā (izlietotā iepakojuma un 

vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmās). 

Par nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanu 

• 4 līgumi par nolietotu transportlīdzekĜu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un 

piemērošanu. 

2008. gadā no dabas resursu nodokĜa samaksas par videi kait īgām precēm tika 

atbrīvoti 13 uzĦēmumi, no kuriem 7 bija apsaimniekotāji, bet 6 paša izveidotas 

apsaimniekošanas sistēmas.  

4. tabula 

Komersanti, kuriem 2008.gadā piešėirts atbrīvojums no dabas resursu nodokĜa 

samaksas par videi kaitīgām precēm. 
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No dabas resursu nodokĜa samaksas par elektriskām un elektroniskām iekārt ām 

2008. gadā tika atbrīvoti 10 uzĦēmumi, no kuriem 6 bija apsaimniekotāji, bet 4 paša 

izveidotas apsaimniekošanas sistēmas.  

5.tabula 

Komersanti, kuriem 2008.gadā piešėirts atbrīvojums nodabas resursu nodokĜa 

samaksas par elektriskām un elektroniskām iekārtām 

No dabas resursu nodokĜa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda 

traukiem un piederumiem 2008.gadā tika atbrīvoti 17 uzĦēmumi, no kuriem 5 bija 

apsaimniekotāji, bet 12 pašu izveidotas apsaimniekošanas sistēmas.  

6. tabula 

Komersanti, kuriem 2008.gadā piešėirts atbrīvojums no dabas resursu nodokĜa 

samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem. 

 
 Apsaimniekotāji  Paša izveidotas apsaimniekošanas 

sistēmas 
AS „Latvijas ZaĜais punkts” SIA „Alfor” 
SIA „ZaĜā Josta” SIA „”Lia D 
SIA „ZaĜais Centrs” LSEZ SIA „Laskana” 
SIA „Resurss Nova” SIA „StaĜi” 
SIA „Pak Demiks” LSEZ SIA „Scan-Plast Latvia” 
 SIA „Gaujas Koks” 

 Apsaimniekotāji  Paša izveidotas apsaimniekošanas 
sistēmas 

AS „Latvijas ZaĜais punkts” SIA „Kurzemes eĜĜas” 
SIA „ZaĜā Josta” SIA „Salienas riepas” 
SIA „ZaĜais centrs” SIA „Jūrmalas riepu centrs” 
SIA „Tyre recycling” SIA „Rīgas autoriepas” 
SIA „ZaĜā iela” SIA „I&G tehnikas serviss” 
SIA „Riepu bloki” SIA „Kek- Tēma” U

zĦ
ēm

um
a 

no
sa

uk
um

s 

SIA „Green Rec” 

U
zĦ
ēm

um
a 

no
sa

uk
um

s 

 

 Apsaimniekotāji  Paša izveidotas 
apsaimniekošanas sistēmas 

AS „Latvijas ZaĜais punkts” SIA „Barklajs spēles” 
SIA „ZaĜā Josta” SIA „Finnrīga” 
SIA „ZaĜais centrs” SIA „Alfor” 
SIA „Latvijas Elektrotehnikas 
Apsaimniekošana” 

SIA „Tilts Integration” 

AS „Latvijas ZaĜais elektrons”  U
zĦ
ēm

um
a 

no
sa

uk
um

s 

SIA „Ekogaisma” 

U
zĦ
ēm

um
a 

no
sa

uk
um

s 

 



 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas 2008. gada publiskais pārskats  

50 

 

 AS „Juglas manufaktūra” 
 SIA „Grif” 
 SIA „Juglas audums” 
 SIA „Tehnika AZ” 
 AS „Prese nams” 
 SIA „Ulbroka” 

 

2008. gadā darbojās 27 komersantu nolietoto transportlīdzekĜu apsaimniekošanas 

sistēmas. 

7. tabula 

2008.gadā darbojošās nolietoto transportlīdzekĜu apsaimniekošanas sistēmas  

Nr. p.k. UzĦēmuma nosaukums 

1 SIA Domenikss 
2 SIA NORDE 
3 SIA Autofavorīts 
4 SIA Inchape Motors Latvia 
5 SIA Mūsa Motors Rīga 
6 SIA Auto Group Baltic 
7 SIA Aura Auto 
8 SIA Viking Motors 
9 SIA Auto Īle un Herbst 
10 SIA Adam Auto 
11 SIA Bensons Auto 
12 SIA Gros Auto Grupa 
13 SIA Skandi Motors 
14 SIA Skandi Auto 
15 SIA Euro Auto 
16 AS Lauva Auto  
17 SIA Karlo Motors  
18 SIA Ad Rem Auto  
19 SIA Skandi Motors filiāle Liepāja  
20 SIA Auto Forte Latvia  
21 SIA Auto Italia  
22 SIA Moller Auto Baltic  
23 SIA VEHO  
24 SIA Baltic Motors Ltd  
25 SIA WESS  
26 SIA BM Auto  
27 SIA Motorcentrs  
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Kopējais komersantu, kuri saĦēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa 

maksāšanas par videi kaitīgām precēm, tirgū realizētais videi kaitīgu preču apjoms 

2008. gadā bija 28 292 t un 561 521 gab. eĜĜas filtri, bet pārstrādātais apjoms 11 582 t 

(40% no realizētā apjoma) un 121 696 gab. (21% no realizētā apjoma) eĜĜas filtri.  

Kopējais komersantu, kuri saĦēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa 

maksāšanas par elektriskām un elektroniskām iekārtām, tirgū realizētais elektrisko un 

elektronisko iekārtu apjoms 2008. gadā bija 26 906 t, bet pārstrādātais apjoms 6 314 t 

(23% no realizētā apjoma). 

Kopējais komersantu, kuri saĦēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa 

maksāšanas par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un 

piederumiem, tirgū realizētais iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un 

piederumu apjoms 2008. gadā bija 247 446 t.  

Kopējais 2008. gadā savāktais nolietotu transportlīdzekĜu skaits 2008. gadā bija 5659 

gab., bet pārstrādāto transportlīdzekĜu skaits- 5524 gab. (98% no savāktā apjoma). 

Nolietoto transportlīdzekĜu pārstrādes procesā iegūto materiālu daudzums kopā 

sastāda 5319,4 t.  
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2.5. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

nodrošināšanā         

Fonda administrācija savā darbībā nepārtraukti cenšas 

pilnveidoties un novērst iespējamos riskus, kas saistīti ar 

iestādei uzdoto uzdevumu izpildes kvalitātes nodrošināšanu.  

Šo risku izvērtēšana tiek regulāri veikta iestādes vadības un struktūrvienību vadītāju 

līmenī, tādejādi nodrošinot, ka iespējamās problēmas iestādes darba organizācijā tiek 

identificētas to sākumposmā un savlaicīgi tiek plānoti pasākumi šo problēmu 

risināšanai. 

Izvērtējot pārskata gadā veiktos uzlabojumus Fonda administrācijas pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanā kā viens no būtiskākajiem uzlabojumiem ir īstenotās izmaiĦas 

projektu vērtēšanas procedūrā, projektu vērtēšanai algot ekspertus, nomainot 

līdzšinējo sistēmu, kad projektu iesniegumus papildus saviem tiešajiem darba 

pienākumiem vērtēja Vides ministrijas un Vides ministrijas padotības institūciju 

eksperti. Izveidotā jaunā sistēma samazināja projektu vērtēšanas procesa ilgumu, kā 

arī atviegloja lēmumu par projektu finansēšanu pieĦemšanu, jo ekspertu pienākums ir 

ne tikai veikt projektu izvērtēšanu atbilstoši projektu konkursa nolikumā noteiktajiem 

kritērijiem, bet noteikt projektu īstenošanas riskus, kas var iestāties projektu 

finansēšanas gadījumā. 

Jau 2007.gada beigās Fonda administrācija pieĦēma lēmumu būtiski samazināt 

dokumentu apriti papīra formā aizvien vairāk izmantojot informācijas apmaiĦu 

elektroniskā formā. Vislielākā efektivitāte no veiktajiem uzlabojumiem tika panākta 

projektu vērtēšanas procesā, kad pārejot uz pilnīgu dokumentu apriti elektroniskā 

formā starp Fonda administrāciju un Fonda padomi, Fonda konsultatīvo padomi, 

projektu ekspertiem, VIDM ekspertu komisijām, tika saīsināts gan projektu 

izvērtēšanas ilgums, gan ietaupīti finanšu resursi. 

2008.gadā Fonda administrācijai pārĦemot atbrīvojumu no dabas resursu nodokĜa 

maksāšanas funkcijas administrēšanu viens no pirmajiem uzdevumiem bija maksimāli 

ātri izveidot sistēmu, kas atvieglotu savstarpējo komunikāciju starp Fonda 

administrāciju un komersantiem, kas pretendē vai jau ir saĦēmuši atbrīvojumu no 

nodokĜa maksāšanas. Jebkuras funkciju, kas ir saistītas ar ietekmi uz uzĦēmējdarbības 
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vidi, izmaiĦas valsts pārvaldē ir jāveic tā lai izmaiĦu ietekme uz komersantu darbību 

būtu pēc iespējas mazāka. PārĦemot šo funkciju Fonda administrācija par vienu no 

galvenajiem uzdevumiem izvirzīja pēc iespējas ātrāk nodrošināt komersantiem 

precīzu informāciju par visām nepieciešamām formalitātēm, lai dokumentu 

iesniegšanas process, kā arī tālākā līgumu administrēšana norisinātos pēc iespējas 

operatīvāk. Kā vienu no minētās problēmas risinājumiem Fonda administrācija 

izvēlējās dokumentu aizpildīšanas paraugu un instrukciju ievietošanu interneta mājas 

lapā. Līdzšinējā sadarbības pieredze apliecināja, ka daudzi komersanti izvēlējās 

iesniedzamos dokumentus sagatavot atbilstoši mājas lapā ievietotajiem paraugiem, kā 

rezultātā būtiski tika atvieglotas dokumentu sagatavošana un iesniegšanas procedūras 

komersantiem, vienlaicīgi arī nodrošinot operatīvāku dokumentu izskatīšanu no 

Fonda administrācijas puses. 
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2.6. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas  

Par būtiskāko 2008.gadā Fonda administrācijas īstenoto 

politikas iniciatīvu uzskatāma atbrīvojumu no dabas resursu 

nodokĜa samaksas par transportlīdzekĜiem, kurus pirmo reizi 

pastāvīgi reăistrē Latvijas Republikā, par iepakojumu un 

vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem, kā arī 

videi kaitīgām precēm administrēšanas uzsākšana. 

Saistībā ar iepriekšminētās funkcijas pārĦemšanu Fonda administrācija 2008.gada 

otrajā pusē sagatavoja un iesniedza Vides ministrijai priekšlikumus par 

nepieciešamajiem grozījumiem attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka 

dabas resursu nodokĜa atbrīvojuma piešėiršanas kārtību. Sagatavoto grozījumu 

galvenais mērėis ir uzlabot procedūru efektivitāti mazinot administratīvos šėēršĜus 

komercdarbībai vienlaicīgi nodrošinot atbilstošu uzraudzību un kontroli.                                   
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2.7. Pasākumi iestādes vadības un darbības uzlabošanai efektīvas 

darbības nodrošināšanai 

Kā būtiskākais uzlabojums iestādes darbības uzlabošanā 

2008.gadā ir veiktās izmaiĦas Fonda administrācijas struktūrā. 

Strukturālo pārmaiĦu rezultātā tika veikta funkciju pārdale 

starp Projektu un Auditu daĜu šīs daĜas reorganizējot un 

izveidojot Projektu sagatavošanas daĜu un Projektu 

administrēšanas daĜu. 

 IzmaiĦu mērėis bija novērst jebkādu iespējamo funkciju dublēšanos starp 

struktūrvienībām un uzlabot iestādes darbības efektivitāti.  

Pirms strukturālajām pārmaiĦām atsevišėas Fonda administrācijas funkcijas (piem. 

projektu finansēšanas līgumu administrēšana) veica gan Projektu daĜa, gan Audita 

daĜa. Pašreiz Fonda administrācijas pamatfunkciju veikšana ir sadalīta starp 

struktūrvienībām, tādejādi atvieglojot gan sadarbību ar projektu iesniedzējiem un 

īstenotājiem, gan novēršot iespējamos riskus, kas saistīti ar struktūrvienību 

savstarpējo komunikāciju darbu izpildes procesā. 

Funkciju sadales optimizācijas rezultātā Projektu sagatavošanas daĜas galvenā 

funkcija ir nodrošināt Fonda padomes lēmumu, kas saistīti ar projektu konkursu 

izsludināšanu un Fonda administrācijā iesniegto projektu izvērtēšanu, īstenošanu, 

savukārt Projektu administrēšanas daĜas galvenā funkcija ir līgumu par projektu 

finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana, kā arī Fonda finansējuma 

izlietošanas atbilstības uzraudzība. Fonda pamatfunkcijas veicošās struktūrvienībām 

ir noteikti veicamie uzdevumi un atbildības sfēras, kas būtiski uzlaboja iestādes 

vadīšanu un darbības efektivitāti, optimizējot dokumentu plūsmu un savstarpējo 

komunikāciju.   
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3. Budžeta informācija 

3.1. Finansējums un tā izlietojums 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekĜus veido likumā „Par 

valsts budžetu 2008. gadam” noteiktā dotācija no valsts 

pamatbudžeta vispārējiem ieĦēmumiem. 

Fonda administrācijas budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” 

2008. gada pārskats sastādīts, iekĜaujot desmit budžeta apakšprogrammas 

� Fonda darbības nodrošinājums (kods 21.01.00)     

� Vides aizsardzības projekti (kods 21.02.00) 

� Zivju aizsardzības pasākumi (kods 21.05.00) 

� Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, 

„Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un „Labākais 

iepakojums Latvijā” nodrošinājums” (kods 21.06.00) 

� Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu 

sagatavošana, koordinācija un ieviešana kods (21.09.00) 

� Upju baseinu apsaimniekošana (kods 21.10.00) 

� Vides izglītības fonda programma (kods 21.11.00) 

� Nozares vides projekti (kods 21.13.00) 

� Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 

Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai (kods 

21.15.00) 

� Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija 

(kods 21.16.00) 
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3.2. Informācija par valsts budžeta līdzekĜu izlietojumu valsts 

budžeta programmā „Vides aizsardzības fonds” 

8. tabula 

Valsts budžeta finansējums un līdzekĜu izlietojums (latos) 

Pārskata gadā 
Nr.p.k.  

Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) apstiprināts 

likum ā 
faktiskā izpilde 

1 2 3 4 5 
1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 
(kopā): 

9 308 359 9 099 712 9 099 712 

1.1. dotācijas 9 308 359 9 099 712 9 099 712 
2. Izdevumi (kopā): 8 751 657 9 099 712 8 763 012 
2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā): 
7 139 469 8 076 485 7 745 137 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 
tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās 
organizācijās 

3 843 311 2 782 312 2 780 964 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 
izdevumi  

3 296 158 5 294 173 4 964 173 

2.2. izdevumi 
kapitālieguldījumiem 
(kopā): 

1 612 188 1 023 227 1 017 875 

 

Investīciju līdzekĜi tiek novirzīti kā līdzfinansējums atbilstoši ilgtermiĦa vides 

aizsardzības prioritātēm Valsts investīciju programmā iekĜautajiem projektiem. 2008. 

gadā no fonda līdzfinansēts  Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aăentūras īstenotais 

valsts investīciju programmas projekts vides aizsardzības sfērā 92 923 Ls apjomā 

9. tabula 

 Ministrijas pakĜautībā un pārraudzībā esošo budžeta finansēto institūciju  

saĦemto investīciju izlietojums (latos) 

Pārskata gadā Nr.p.k. 
Projektu 

īstenotājs 
Projektu nosaukums 

apstiprināts 
likum ā 

faktiskā izpilde 

1 2 3 4 5 

1. Bīstamo 
atkritumu 
pārvaldības 
valsts aăentūra 

EV - 03 "Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 

izveide" 

92 923 92 923 

  Kopā: 92 923 92 923 
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4. Personāls 

Fonda administrācijā ir 23 amata vietas. Vidēji 

2008.gadā Fonda administrācijā strādāja 21 darbinieks 

un 2 ierēdĦi. 

Fonda administrācija apzinās, ka līdzšinējais darbības sasniegto rezultātu 

nozīmīgākais resurss ir tās darbinieki, tāpēc lielu vērību pievērš personāla 

kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām. Fonda administrācijas personāla izglītošana 

un kvalifikācijas paaugstināšana tika nodrošināta ar atbalstu darbinieku mācībām 

augstākajās mācību iestādēs, kā arī veicinot darbinieku pieredzes un pašmācības 

izaugsmi. Darbiniekiem tiek nodrošināta arī dalība kvalifikācijas paaugstināšanas 

semināros un kursos. Fonda administrācijas darbinieki 2008.gadā apmeklējuši 44 

kursus un seminārus savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. 

No Fonda administrācijas darbiniekiem uz 2008.gadu 16 darbinieki ir ieguvuši 

augstāko izglītību, no kuriem 6 darbinieki turpina mācības augstākajā mācību iestādē, 

iegūstot maăistra grādu vai papildus kvalifikāciju. 7 Fonda administrācijas darbinieki 

iegūst augstāko izglītību augstākajās mācību iestādēs. 

2

3

9

3

7

0

1

2

3
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6

7

8

9
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2.līmeĦa
profesion ālā

augst ākā
izgl ītība

Līdz
1991.gadam

iegūta augst ākā
izgl ītība

Bakalaura gr āds Maăistra gr āds Vid ējā izgl ītība

 
13.att. Darbinieku sadalījums pēc iegūtās izglītības 2008.gadā 
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Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem 2008.gadā Fonda administrācijā strādājošo 

mainība iestādē ir samazinājusies. 2008.gadā Fonda administrācija ar 4 darbiniekiem 

ir pārtraukusi darba tiesiskās attiecības un ar 4 darbiniekiem tās uzsākusi. 

Atskatoties uz statistiku, kas izriet no Fonda administrācijā strādājošo dzimuma 

sadalījuma iestādē 2008.gadā, tā ir samērā līdzvērtīga. No kopējā Fonda 

administrācijas darbinieku skaita 58% (14 darbinieki) 2008.gadā bija sievietes un 

42% (10 darbinieki) vīrieši (17.att.). 

vīrieši
42%

sievietes 
58%

 
14. att. dzimumu sadalījums starp Fonda administrācijā strādājošiem 2008.gadā 

Vidējais darbinieku vecums Fonda administrācijā 2008.gadā ir 30 gadi. Taču lielāko 

daĜu Fonda administrācijas darbinieku kolektīva 2008.gadā sastāda gados jauni 

cilvēki, kas ir vecumā no 20-29 gadiem (15 darbinieki). Kopumā kolektīvā ir 

pārstāvētas praktiski visas vecuma grupas. 

63%
21%

12% 4%

20-29 15 darbin.

30-39 5 darbin.

40-49 3 darbin.

50-… 1 darbin.

 
15.att. Darbinieku sadalījums pēc vecuma 2008.gadā 
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5. Komunikācija ar sabiedrību 

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai                  

Fonda administrācija 2008.gadā īstenoja un piedalījās dažādus 

pasākumos, kuros informēja sabiedrību par Fonda darbību un 

Fonda finansējuma saĦemšanas iespējām: 

1) 10.01.2008. seminārs „Ūdenssaimniecības attīstības projektu sagatavošana un 

ieviešana”, Rīga.  

Organizēja: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija sadarbībā ar Vides 

investīciju fondu un Vides ministriju. 

Mērėis: sniegt informāciju par Latvijas vides aizsardzības fonda 2008.gadā 

izsludinātajiem projektu konkursiem, lai stimulētu kvalitatīvu ūdenssaimniecības 

attīstības projektu iesniegumu sagatavošanu projektu konkursā vadlīnijā „ŪdeĦu 

aizsardzība”. Tika atbildēts uz būtiskiem ar veiksmīgu projektu ieviešanu un 

sagatavošanu saistītiem jautājumiem, kā arī sniegta informācija par plānoto atbalstu 

no ES fondiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000. 

Semināru apmeklēja 168 interesenti - projektu iesniedzēji, pašvaldības, pašvaldību 

iestādes, aăentūras, kapitālsabiedrības un citi interesenti. 

2) 12.02.2008. seminārs „Vides izglītības un audzināšanas projektu sagatavošana 

un ieviešana”, Īvandes pagasts, Kuldīgas rajons. 

Organizēja: Kurzemes plānošanas reăiona Eiropas Savienības struktūrfondu 

informācijas centrs sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju. 

Mērėis: informēt Kurzemes reăiona pašvaldību, mācību iestāžu, nevalstisku 

organizāciju darbiniekus un citus interesentus par Fonda darbības mērėiem, budžeta 

apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansējuma piešėiršanas kārtību, kā 

arī sniegt atbildes un individuālas konsultācijas par projektu iesniegumu 

sagatavošanu. 

Tēmas: 

- Kurzemes plānošanas reăiona ES struktūrfondu informācijas centra piedāvātie 

pakalpojumi 2008. gadā; 
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- Fonda izsludinātie projektu konkursi 2008.gadā; 

- Projektu vadlīnijas „Vides izglītība un audzināšana” aktivitāšu konkursu 

nolikumi 2008. gadam; 

- Projektu iesniegumu sagatavošana projektu konkursam. 

Semināru apmeklēja 116 dalībnieki. 

3) 22.02.2008. seminārs „Finansējuma piesaiste Natura 2000 teritorij ām”, Rīga, 

Vides ministrija. 

Organizēja: Vides ministrija projekta „Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu 

izpildes nodrošināšana dabas aizsardzības jomā” ietvaros.  

Mērėis: informēt un diskutēt par Eiropas Savienības, kā arī nacionālo finanšu avotu 

pieejamību Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošanai.   

Fonda darbinieki sniedza informāciju par Fonda administrācijas darbības principiem, 

aktuālajiem projektu konkursiem 2008.gadā, projektu vadlīniju klasifikāciju, 

īstenotajiem projektiem NATURA 2000 teritorijās, kā arī informācija par iespējām 

saĦemt finansējumu no Latvijas vides aizsardzības fonda Natura 2000 teritorijām. 

Piedalījās 82 dalībnieki, pārstāvji no valsts vides iestādēm, pašvaldībām, sabiedriskām 

organizācijām un to apvienībām u.c. interesenti.   

4) 29.02.2008. projekta „Ezeru zemes zaĜās robežas” atklāšanas seminārs 

Kr āslavā. 

Organizēja: biedrība „Eiroreăions „Ezeru zeme”” Fonda finansētā projekta „Ezeru 

zemes zaĜās robežas” ietvaros. 

Mērėis: iepazīstināt projekta dalībniekus ar projektu un paredzētajām aktivitātēm. 

Fonda administrācijas darbinieki sniedza informāciju par Latvijas vides aizsardzības 

fondu, mērėiem un iespējām saĦemt finansējumu projektu īstenošanai. 

Seminārā piedalījās Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas pierobežas pašvaldību, 

nacionālo parku administrāciju un augstskolu pārstāvji.  

5) 08.07.2008. Ėemeru nacionālā parka r īkotā iedzīvotāju un zemes īpašnieku 

sanāksme, Slampes pagasta ēkas zāle (Kultūras pils) 
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Organizēja: Ėemeru nacionālā parka administrācija, Fonda finansētā projekta „Vides 

izglītības un sabiedrības iesaistes nodrošinājums Ėemeru nacionālajā parkā 2008. 

gadā” ietvaros 

Mērėis: veicināt dialogu ar sabiedrību un atbildēt uz iedzīvotājiem aktuāliem 

jautājumiem par saimniekošanu ĖNP teritorijā.  

Fonda administrācijas darbinieki sniedza informāciju par kompensācijām par 

aizsargājamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības zemēm, iespējām 

saĦemt kompensāciju no Fonda. 

6) 29.07.2008. seminārs „Projektu vad ība”, Rīga 

Organizēja: valsts SIA „Vides projekti” projekta „Ukrainas un Gruzijas vides 

aizsardzības institūciju kapacitātes stiprināšana projektu rakstīšanā un vadīšanā” 

ietvaros. 

Mērėis: informēt pieredzes apmaiĦas programmas dalībniekus par projektu 

rakstīšanas pamatprincipiem un apmācīt 4 Gruzijas un 4 Ukrainas valstu pārstāvjus 

projektu rakstīšanā un īstenošanā. 

Fonda administrācijas darbinieki sniedza informāciju par Fonda organizatorisko 

struktūru un darbības pamatprincipiem.  

7) 05.12.2008. konference „Zemes apsaimniekotāju un savvaĜas dzīvnieku 

līdzāspastāvēšanas veicināšana” Rīgā. 

Organizēja: biedrība „Zemnieku saeima” Fonda finansētā projekta „Zemes 

apsaimniekotāju un savvaĜas dzīvnieku līdzāspastāvēšanas veicināšana” ietvaros. 

Fonda administrācijas pārstāvja referāta tēma - „Nemedījamo dzīvnieku postījumu 

apmēri un pieprasīto kompensāciju apjoms”. 
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5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
Fonda administrācijas sadarbība ar nevalstisko sektoru 

galvenokārt notikusi projektu īstenošanas gaitā realizējot 

līgumsaistības par projektu finansēšanas un izpildes gaitu. 

2008. gadā kopā atbalstītas 62 nevalstiskās organizācijas, nodrošinot finansējumu 116 

projektu īstenošanai 1 044 969 Ls apmērā no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides 

aizsardzības projekti”. 

115936; 11% 331237; 32%

136318; 13%
316180; 30%

145298; 14%

Vides izgl ītība un
audzin āšana

Multisektori ālie projekti

Dabas un biolo ăiskās
daudzveid ības aizsardz ība

Vides monitorings

Plašsazi Ħas l īdzek Ĝu
darb ība un izdev ējdarb ība
vides izgl ītības jom ā

 16. att. Fonda finansējuma nevalstiskajam sektoram sadalījums pa projektu vadlīnijām 

SaskaĦā ar Fonda administrācijas nolikumu, nepieciešamības gadījumā Fonda 

administrācija var arī iesaistīt nevalstisko organizāciju ekspertus un speciālistus 

projektu iesniegumu izvērtēšanā, kā arī projektu konkursu nolikumu izstrādē. 

Lai veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu Latvijas vides aizsardzības fonda 

līdzekĜu sadalē un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieĦemšanas procesā, nodrošināta 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes (turpmāk – Konsultatīvā 

padome) darbība, kurā aktīvi darbojas 20 profesionālo, nozaru un interešu biedrību un 

nodibinājumu deleăētie pārstāvji. 
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5.3. Konsultatīvās padomes darbības rezultāti 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir 

konsultatīva institūcija, kurā darbojas vairāku organizāciju 

pārstāvji ar mērėi veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un 

līdzdalību lēmumu pieĦemšanas procesā Fondā. 

Konsultatīvā padome darbojas pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda 

konsultatīvās padomes nolikumu, kas apstiprināts ar 2007. gada 17. aprīlī izdoto vides 

ministra rīkojumu Nr. 245 (2007. gada 31. maijā ar Vides ministra rīkojumu Nr. 352 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikumā tika izdarīti 

grozījumi).  

2007. gada 28. jūnijā norisinājās Latvijas vides aizsardzības konsultatīvās 

padomes vēlēšanas. SaskaĦā ar nolikumu, no deleăētajiem 32 organizāciju 

pieteikumiem tika ievēlēti 20 dažādu organizāciju pārstāvji un viĦu vietnieki. 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvo padomi 2008. gadā veido šādu 

organizāciju pārstāvji:  

• Latvijas Dabas fonds,  

• Baltijas Vides forums,  

• Dabas muzeja atbalsta biedrība,  

• Latvijas Terioloăijas biedrība,  

• Pasaules Dabas fonds,  

• Bērnu vides skola,  

• Reăionālais vides centrs,  

• RTU Materiālzinātnes un lietišėās ėīmijas fakultāte,  

• Abas ielejas attīstības centrs,  

• Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija,  

• Latvijas Ornitoloăijas biedrība,  

• Vides aizsardzības klubs,  

• Latvijas Bioloăiskās lauksaimniecības asociācija,  

• Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzĦēmumu asociācija,  

• Latvijas Atkritumu saimniecības uzĦēmumu asociācija,  

• Latvijas Entomoloăijas biedrība,  

• Latvijas Petroglifu centrs,  
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• Latvijas Ekotūrisma savienība,  

• Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija. 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir Ivars 

Kabucis (Latvijas Dabas fonds) un priekšsēdētāja vietniece – Ingrīda Brēmere 

(Baltijas Vides forums).  

Konsultatīvā padome izvērtē projektu iesniegumu atbilstību projektu konkursa 

nolikumam, tostarp atbilstību valsts vides politikas mērėiem un to sasniegšanai 

izvirzītajām rīcībām, kā arī atbilstību sabiedrības interesēm. Konsultatīvās padomes 

sagatavotajam projektu vērtējumam Fonda padomes lēmuma pieĦemšanā ir 

rekomendējošs raksturs.  

2008. gadā Latvijas vides aizsardzības konsultatīvajai padomei ir notikušas 21 

sēdes. Sēdēs tiks vērtēti projekti šādās vadlīnijās: 

• Vides izglītība un audzināšana,  

• Dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzība,  

• AugšĦu un grunts aizsardzība un sanācija;  

• Atkritumu apsaimniekošana,  

• ŪdeĦu aizsardzība, 

• Multisektoriālie projekti,  

kā arī tika vērtēti ārpuskārtas projektu iesniegumi un gatavoti priekšlikumi par 

Latvijas vides aizsardzības fonda izsludināto projektu konkursu nolikumu izstrādi.  
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6. Plāni 2009. gadam 

6.1. 2009.gada prioritātes 

2008.gads, kā arī iepriekšēji 2-3 gadi, Fonda 

administrācijas darbībā ir bijuši izaugsme gadi, jo 

palielinājās Fonda finansējuma apjoms kā rezultātā 

pieauga gan iesniegto, gan arī finansēto projektu skaits. 

Šo procesu rezultātā bija nepieciešams meklēt risinājumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

Fonda līdzekĜu administrēšanu nepārtraukti pieaugot darba apjomam.  

ĥemot vērā, ka 2009.gadā samazināsies no valsts budžeta piešėirtā finansējuma 

apjoms Fondam, par galveno prioritāti uzskatāma Fonda līdzekĜu izmantošanas 

galveno prioritāšu noteikšana, jo samazinoties pieejamajam finansējuma apjomam ir 

nepieciešams noteikt tās projektu aktivitātes, kuru finansēšana no Fonda līdzekĜiem ir 

īslaicīgi jāpārtrauc. 

Saistībā ar gaidāmo finansējuma samazinājumu 2009.gadā būs arī jāpieĦem lēmumi 

par Fonda administrācijas darbības optimizēšanu, veicot gan administratīvo izmaksu 

samazināšanu, gan arī veicot izmaiĦas iestādes struktūrā un darba organizācijā 

tādejādi samazinot arī tiešo funkciju izpildes izmaksas. 
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6.2. Informācija par kred ītsaistībām valsts budžeta programmā 

„Vides aizsardzības fonds” 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 

kredītsaistības uz bilances datumu (31.12.2008.) veidoja fonda 

administrācijas īstermiĦa kredītsaistības. 

10. tabula  

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” kredītsaistības 

Nr.p.k. Kredītsaistības 
Uz pārskata 

gada beigām 

Uz pārskata gada 

sākumu 

1. 
Norēėini ar piegādātājiem un 

darbuzĦēmējiem 
59 054 40 

2. Uzkrājumi paredzētajām saistībām 2 195 2 914 

3. 

Norēėini par darba samaksu un 

ieturējumiem no darba algas (izĦemot 

nodokĜus) 

0 1 398 

4. Norēėini par nodokĜiem 3 539 9 535 

 Kopā 62 688 13 887 
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6.3. Plānotie pētījumi 

Katru gadu dažādu projektu ietvaros (galvenokārt vadlīnijā 

„Multisektoriālie projekti”) no Fonda līdzekĜiem tiek finansēti 

dažādi pētījumi vides aizsardzības jomā. 

 2008.gadā no Fonda līdzekĜiem tika finansēti pētījumi atjaunojamo energoresursu 

jomā, kā arī pētījumi saistībā ar dabas resursu nodokĜa administrēšanas sistēmas (t.sk. 

likmju apjomu) efektivitātes novērtēšanu. ĥemot vērā paredzamo finansējuma apjoma 

samazinājumu 2009.gadā Fonds nefinansēs jaunu pētījumu uzsākšanu, finansējumu 

paredzot tikai iepriekšējos periodos uzsākto pētījumu atjaunojamo energoresursu jomā 

pabeigšanai.   
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Pielikums Nr.1 

2008.gadā finansētie projekti no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides 
aizsardzības projekti” 
 
Projektu vadlīnija – „Vides izglītība un audzināšana” 
 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs LVAF 
finansējums 

1-08/475/2007 
PriekuĜu vidusskolas „EKO centra” 
izveidošana 

PriekuĜu pagasta 
padome 5 000 

1-08/66/2008 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) konvencijas „Par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieĦemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem” 

Vides ministrija 49 309 

1-08/300/2008 
KampaĦa "Nē kūlas dedzināšanai 
2008" 

Vides projekti 9 963 

1-08/530/2008 Jūrmalas 10. Vides pētnieku konkurss Slokas pamatskola 536 

1-08/313/2008 Nāc un izzini, izpēti, sajūti „Brakus” 
Madonas 
novadpētniecības un 
mākslas muzejs 

2 220 

1-08/688/2008 
Izmantosim enerăiju lietderīgi, 
nesildīsim Planētu! 

Vi Ĝānu pilsētas dome 591 

1-08/633/2008 
Vides izziĦas spēĜu konkurss 
„Iepazīsti vidi” 

Bērnu vides skola 3 500 

1-08/456/2008 

Latvijas vispārizglītojošajām  skolu 
konkursa „Ko tu zini par baterijām un 
ko tu vari darīt, lai novērstu to kaitīgo 
ietekmi uz vidi!” organizēšana 

Latvijas zaĜā josta 5 984 

1-08/498/2008 „Domāsim videi draudzīgi” Talsu ăimnāzija 4 839 

1-08/640/2008 Dabas pētnieks 
Liepājas pedagoăijas 
akadēmija 5 077 

1-08/673/2008 „No Rūjas līdz Jūrai -2” ĖoĦu kalna dzīves skola 4 000 

1-08/487/2008 Videi Draudzīgākais tirgotājs 2008 
Latvijas Tirgotāju 
asociācija 5 245 

1-08/388/2008 
Melnā stārėa konkurss Salidosim,  
draugi! 

SIA „Laba” 3 500 

1-08/730/2008 Projekta Pēdas talkas Latvijā 
Latvijas Olimpiešu 
klubs 7 600 

1-08/427/2008 ZAěAIS "LOGS" 
Latvijas Pašvaldību 
savienība 3 727 

1-08/471/2008 Karte par dabas parku Abavas senleja 
Abavas ielejas attīstības 
centrs 995 

1-08/599/2008 
„Iepazīsti aizsargājamo dabas 
teritoriju nozīmīgumu” 

Virešu pagasta padome 300 

1-08/658/2008 
„OglekĜa pēda” un „zaĜais birojs” - 
atbildības aktualizēšana Latvijas 
uzĦēmumos 

Pasaules dabas fonds 6 000 
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1-08/661/2008 
Interaktīvs, informatīvs materiāls 
videi draudzīgas meža 
apsaimniekošanas veicināšanai 

Pasaules dabas fonds 5 706 

1-08/426/2008 
Putnu un sikspārĦu gredzenošanas 
pastkaršu izdošana 

LU Bioloăijas institūts 1 321 

1-08/511/2008 
Buklets par dabas parku Abavas 
senleja 

Abavas ielejas attīstības 
centrs 1 685 

1-08/592/2008 

Iedzīvotāju izglītošana un 
informēšana par dalīto atkritumu 
vākšanu, kā vienu no vides resursu 
saglabāšanas veidiem, ieviešot un 
optimizējot dalīto atkritumu vākšanas 
sistēmu. 

SIA „Jumis” 2 659 

1-08/350/2008 
Brošūras “Meža ainavu mācību takas 
“Pilskalnes SiguldiĦa “izdošana 

Ilūkstes novada dome 4 751 

1-08/459/2008 
Ogres novada iedzīvotāju 
informēšana un izglītošana par 
atkritumu šėirošanu 

Ogres novada dome 2 475 

1-08/619/2008 
REACH regulas ieviešanas vadlīniju 
uzĦēmumiem (RIP 3) izdošana 
latviešu valodā (II daĜa) 

Latvijas ėīmijas un 
farmācijas uzĦēmēju 
asociācija 

7 343 

1-08/383/2008 
Brošūras „Klimata pārmaiĦas un 
rīcības, lai mazinātu to ietekmes un 
piemērotos” 

LU Bioloăijas institūts 6 684 

1-08/356/2008 
Interaktīvā Latvijas dabas karte ar 
uzlīmēm bērnu nedēĜas žurnālā 
SPICĀ 

SIA „Laba” 2 305 

1-08/510/2008 DVD „A-Enerăija” papildtirāža Vides projekti 4 500 
1-08/539/2008 Plakāts Latvijas minerāli un ieži Z/S „Jungas” 5 262 

1-08/360/2008 
Botāniskā ceĜveža pa 
Dienvidaustrumlatviju atkārtota 
izdošana 

Latvijas Dabas fonds 2 249 

1-08/609/2008 Ej dabā, pamodini sajūtas! 
Gaujas nacionālā parka 
fonds 3 285 

1-08/646/2008 Sugu noteicējs „Latvijas gliemji” 
Latvijas Malakologu 
biedrība 5 700 

1-08/361/2008 
Brošūras par dabas aizsardzības 
sistēmu krievu valodā sagatavošana 

Latvijas Dabas fonds 3 000 

1-08/336/2008 
Izglītojošu rakstu sērija DABAS 
DRAUGI bērnu nedēĜas žurnālā 
SPICĀ 

SIA "Laba" 10 000 

1-08/552/2008 
Informatīva materiāla izdošana par 
ilgtspējīgu būvniecību 

biedrība „ZaĜās mājas” 5 810 

1-08/409/2008 
Vides pieejamība – jaunas iespējas 
cilvēkiem ar invaliditāti 

Apeirons 5 000 

1-08/395/2008 
Bioplastmasas materiālu lietošanas 
veicināšana Latvijā 

Latvijas Iepakojuma 
asociācija 4 007 

1-08/644/2008 Abavas upes un baseina aizsardzība Abavas ieleja 1 375 
1-08/344/2008 ZaĜā enerăētika Vides aizsardzības klubs 3 000 

1-08/362/2008 
Informatīva materiāla „PěAVA. 
Bioloăiski vērtīgu zālāju 
indikatorsugas” sagatavošana 

Latvijas Dabas fonds 6 363 
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1-08/463/2008 

Infomatīvi-izglītojošs materiāls "Zāle 
- NE-zāle" "Videi draudzīga 
dārzkopība bioloăiskajai 
daudzveidībai un nezāĜu loma 
bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanā". 

Latvijas Dārzu biedrība 5 000 

1-08/335/2008 
Brošūra Dabas vērotāja rokasgrāmata 
2009.gadam 

SIA „Laba” 5 000 

1-08/404/2008 
Vides izglītība īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās 

Latturinfo 7 000 

1-08/518/2008 
Semināru cikls "Dabas vērtības - 
Lubāna mitrāja ilgtspējīgas attīstības 
pamats" 

Lubānas mitrāja 
kompleksa fonds 2 194 

1-08/699/2008 
Pedagogu seminārs "Izglītība 
ilgtspējīgai attīstībai Ekoskolu 
programmā" 

Amatas pamatskola 400 

1-08/322/2008 
Starptautiska konference „Ūdens 
resursu attīstības scenāriji Baltijas 
jūras austrumu reăionā” 

Baltijas vides forums 2 169 

1-08/569/2008 
Dabas skolas dabas izpētes 
programmas "Seko dzīvajam!" 
pasākumu īstenošana 2008.gadā 

Ėemeru nacionālā parka 
fonds 2 150 

1-08/355/2008 
Konference "VIDE UN ENERĂIJA 
2008" 

BT 1 10 000 

1-08/523/2008 
Normatīvo aktu skaidrojums 
piesārĦojuma jautājumos 
lauksaimniekiem 

Zemnieku saeima 9 735 

1-08/566/2008 
Seminārs Pēdu aktīvistiem - 
"Izglītoties, lai izglītotu" 

Latvijas Olimpiešu 
klubs 1 354 

1-08/666/2008 

Pašvaldību pilnvaroto personu, 
biedrības „Mēs- zivīm” biedru un 
sabiedrisko inspektoru apmācība 
ūdens bioloăisko resursu kontrolē 

Mēs - zivīm 5 753 

1-08/368/2008 
22. Baltijas botāniėu konferences 
organizēšana 

Latvijas Botāniėu 
biedrība 7 000 

1-08/624/2008 
VIDES IZGLĪTOTĀJU 
KONFERENCE „NĀC ĀRĀ!” 

Vides izglītotāju 
asociācija 4 000 

1-08/451/2008 Visu daru es ar prieku! Latvijas Mazpulki 6 940 

1-08/604/2008 
Starptautiskā vides konference „Eco-
Balt 2008”, Rīgā, 2008. gada 15.-16. 
maijā 

SIA „Intego Plus” 6 776 

1-08/505/2008 
Semināru cikls "ZaĜā saimniekošana 
lauku tūrisma mītnēs" 

Lauku ceĜotājs 7 000 

1-08/635/2008 
Konference „Izglītība pārmaiĦām: no 
teorijas līdz praktiskai rīcībai” 

Bērnu vides skola 3 000 

1-08/657/2008 Izprast, lai iemīlētu Ilūkstes novada dome 1 539 

1-08/551/2008 
Semināru cikls „ZaĜais iepirkums 
būvniecībā un apsaimniekošanā esošā 
situācija un neizmantotās iespējas” 

ZaĜās mājas 5 000 

1-08/358/2008 

Seminārs - apmācība dabas 
aizsardzības institūciju un 
organizāciju darbiniekiem par 
sabiedrisko attiecību iespējām dabas 

Latvijas Dabas fonds 9 178 
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aizsardzības ideju popularizēšanai.  

1-08/359/2008 Izvēlies dabas aizsardzību Latvijas Dabas fonds 2 500 

1-08/542/2008 
Pieredze, sadarbība, jauni 
izaicinājumi vides izglītībā atkritumu 
apsaimniekošanā ZiemeĜvidzemē 

ZiemeĜvidzemes 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizācija 

2 930 

1-08/623/2008 
Starptautisks ceĜojošais vides un kino 
mākslas festivāls „Moving Baltic sea” 
Rīgā 

Vides izglītības fonds 7 230 

1-08/415/2008 ZaĜā skola 2008 Vides aizsardzības klubs 3 790 

1-08/320/2008 Vides izglītība pensionāriem 
Latvijas Dabas un 
pieminekĜu aizsardzības 
biedrība Cēsu nodaĜa 

800 

1-08/357/2008 
„Apmācības seminārs Purva 
ekskursijas vadīšana” 

Latvijas Dabas fonds 4 000 

1-08/447/2008 Ekoskolu seminārs Vides vārds 3 500 
1-08/634/2008 Jaunie vides pētnieki Īslīcē Bērnu vides skola 2 980 
1-08/557/2008 ZaĜā doma lauku skolām Ūdenszīmes 3 390 

1-08/382/2008 
Dabisko meža biotopu ekspertu 
kalibrācijas seminārs 

Vestienas aizsargājamo 
ainavu apvidus attīstības 
padome 

4 440 

1-08/529/2008 
Seminārs "Bioloăisko daudzveidību 
saudzējoša dārzkopība" 

Latvijas Dārzu biedrība 2 000 

1-08/370/2008 

Bioloăiskās daudzveidības 
interpretācijas kvalitātes celšana 
Latvijas Universitātes Botāniskajā 
dārzā 

Latvijas Universitāte 4 689 

1-08/537/2008 
Zemes apsaimniekotāju un savvaĜas 
dzīvnieku līdzāspastāvēšana 

Zemnieku saeima 5 000 

1-08/457/2008 

Vispārizglītojošo skolu skolotāju 
kompetences pilnveide par dalītas 
atkritumu apsaimniekošanas 
ieviešanas procesiem  savā atkritumu 
apsaimniekošanas reăionā 

Latvijas zaĜā josta 2 550 

1-08/639/2008 Pirmie soĜi zinātnē 
Liepājas pedagoăijas 
akadēmija 4 500 

1-08/515/2008 
Konferences „The 1st European Swan 
Research Group Conference „Swan 
Ecology and Biology””' organizēšana 

Daugavpils 
Universitātes 
Sistemātiskās Bioloăijas 
institūts 

4 924 

1-08/440/2008 
Zinātniski praktiska konference 
„Biogāzes ražošana Eiropā un 
Latvijā” 

Latvijas Biogāzes 
asociācija 6 591 

1-08/455/2008 
Biopolimēra  materiālu  – būtība, 
ietekme uz vidi, ieviešanas 
perspektīvas Latvijā 

Latvijas zaĜā josta 7 000 

1-08/416/2008 
ZaĜās Skolas dabas vērotāju praktiskie 
semināri 2008 – „PĜavas un meža 
vērotāji” un „Dz īvība ziemā” 

Vides aizsardzības klubs 3 000 
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1-08/741/2008 
Vides mācību centra izveide PriekuĜu 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē 
„MežmaliĦa" 

PriekuĜu pagasta 
padome 5 000 

1-08/458/2008 
Sadzīves atkritumu šėirošanas 
veicināšana Ogres novadā 

Ogres novada dome 1 050 

1-08/417/2008 Mobilitātes nedēĜa Tukumā Tukuma pilsētas Dome 774 

1-08/706/2008 
UNESCO izsludinātajam 
Starptautiskajam Zemes gadam 
veltītās aktivitātes 

Dabas muzeja atbalsta 
biedrība 1 160 

1-08/493/2008 
Jūras piekrastes sakopšanas talkas 
Nīcas pagastā 

Nīcas pagasta padome 2 133 

1-08/351/2008 
Priekšdarbi Sējas pamatskolas 
interaktīvās meža izziĦas takas 
izveidei  

Sējas novada dome 891 

1-08/680/2008 Gribam dzīvot tīrā vidē 
Gaujienas pagasta 
padome 2 000 

1-08/341/2008 VIDES DIENAS 2008 
Biedrība „Vides 
aizsardzības klubs” 3 500 

1-08/474/2008 
Klimata pārmaiĦu Informācijas diena 
Latvijas skolās 

valsts SIA „Vides 
projekti” 8 500 

1-08/492/2008 Salacas zili zaĜā rota 
Mazsalacas attīstības 
projekti, biedrība 1 200 

1-08/651/2008 Piekrastes patruĜas Latvijas zaĜā kustība 5 000 

1-08/342/2008 Ilggadējā akcija ZaĜais telefons 
Biedrība „Vides 
aizsardzības klubs” 3 500 

1-08/571/2008 
Krāslavas rajona Adamovas ainavu 
takas labiekārtošana 

Krāslavas novada dome 700 

1-08/466/2008 
ZaĦas pagasta dabas izziĦas takas 
„ZaĦas līkloči” un dzirnavu 
ūdenskrātuves sakopšanas talkas 

ZaĦas pagasta padome 1 500 

1-08/418/2008 Meža dienas – 80 
Madonas Bērnu un 
jauniešu centrs 711 

1-08/588/2008 Sakopsim Baltijas jūras piekrasti! Sakas novada dome 734 

1-08/495/2008 
ESI SAIMNIEKS- MĀCIES 
ŠĖIROT 

Ozolmuižas pamatskola 1 000 

1-08/612/2008 Akcija par tīru Gauju 2008 
Gaujas nacionālā parka 
fonds 6 000 

1-08/343/2008 ZaĜā prakse — 2008 
Biedrība „Vides 
aizsardzības klubs” 2 000 

1-08/653/2008 
Diena bez auto Liepājā, Ventspilī, 
Saldū, Talsos un Daugavpilī 

Latvijas zaĜā kustība 4 000 

1-08/354/2008 
Akcija „Iepazīsim un aizsargāsim 
ZiemeĜgaujas dabas vērtības” 

Valkas rajona padome 2 000 

1-08/396/2008 
Janapoles parka sakopšanas talka- 
2008 

Griškānu pagasta 
padome 500 

1-08/564/2008 NepiesārĦo mežu Latvijas valsts meži 10 000 

1-08/628/2008 
Starptautiskās vides aizsardzības 
dienas pasākumi Cēsīs 

Cēsu pilsētas dome 3 000 

1-08/512/2008 Abavas ielejas sakopšanas talka 
Biedrība "Abavas ielejas 
attīstības centrs" 2 500 

1-08/331/2008 
Akcijas „Mums līdzās bērni ar īpašām 
vajadzībām!” organizēšana 

Tērvetes pamatskola 5 000 
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1-08/352/2008 Strenčupītes krastu sakopšanas talkas Strenču pilsētas dome 3 000 

1-08/687/2008 Mēs par sakoptu Kazdangu 
Kazdangas pagasta 
padome 2 067 

1-08/662/2008 25 TŪKSTOŠI DROŠU SOěU II 
Jūrkalnes pagasta 
padome 1 800 

1-08/390/2008 
Bērnu un jauniešu ieguldījums 
ainaviski pievilcīgas dzīves vides 
veidošanā Trikātas pagastā 

Trikātas pagasta padome 1 800 

1-08/547/2008 Talka „Meža dienas - 2008” Kārėos Kārėu pagasta padome 1 000 

1-08/567/2008 
KampaĦa „Saglabāsim Latvijas 
Kāpas” 

Vides izglītības fonds 
„Par sakoptu Latviju” 9 692 

1-08/603/2008 Laiks šėirot 
Zemgales nevalstisko 
organizāciju atbalsta 
centrs 

1 900 

1-08/385/2008 
Mūsu lepnums- vidi izprotoši skolēni 
un sakopta jūras piekraste. 

Tārgales pagasta 
padome 3 233 

1-08/672/2008 
Cirīšu ezera dabas parka teritorijas 
sakopšana Aglonas ciema teritorijā 

Aglonas pagasta padome 1 500 

1-08/642/2008 
Vaidavas krasta pie Raganu klintīm 
sakopšanas talka Apē 

Apes pilsētas ar lauku 
teritoriju dome 600 

1-08/645/2008 
Akcija „Saudzēsim vidi Abavas 
Senlejā” 

Rāma, biedrība 900 

1-08/703/2008 
Vides izglītība un sakoptas 
kultūrainavas veidošana Medzes 
pagastā 

Medzes pagasta padome 3 569 

1-08/408/2008 Viena vide visiem 
Nodibinājums „Invalīdu 
un viĦu draugu 
apvienība „Apeirons”” 

4 000 

1-08/391/2008 
„Talku organizēšana dabas un 
kultūrvēsturisko objektu sakopšanai 
RiebiĦu novadā” 

Atspulgs L, biedrība 2 062 

1-08/509/2008 
Harmoniskas jaunās paaudzes 
veidošana nometnē „Draugos ar 
dabu” Lubāna mitrajā  

Lubāna mitrāja 
kompleksa fonds 3 000 

1-08/439/2008 Sveika, Saules zeme 
Latvijas Bērnu fonds, 
Nodibinājums 6 704 

1-08/656/2008 
Bērnu vasaras nometne „Tu tikai 
skudru nesamin!” 

Ilūkstes novada dome 1 705 

1-08/613/2008 Vārnienes ielejas pētnieki Balvu rajona padome 2 823 

1-08/692/2008 
Vasaras nometne vardarbībā 
cietušiem bērniem „Eži zaĜumos” 

Nodibinājums 
"Vidzemes reăionālais 
atbalsta centrs 
Dardedze" 

7 084 

1-08/380/2008 Palīdzēsim viens otram 
Zālītes speciālā 
internātpamatskola 4 000 

1-08/528/2008 
Vides izpētes nometne Kurzemē 
bērniem un jauniešiem no sociālā 
riska grupām „Domā zaĜi” 

Nodibinājums-Sociālo 
pakalpojumu aăentūra 
Ăimenes krīzes centrs" 
Latvijas profesionālo 
audžuăimeĦu apvienība 
„Terēze” 

4 491 

1-08/611/2008 
Gaujas nacionālā parka dabas draugu 
nometne 

Gaujas nacionālā parka 
fonds 4 000 
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1-08/429/2008 Beverīnas mantinieki 
Vijciema pagasta 
padome 1 624 

1-08/580/2008 Melderi 2008 
Ernsta Glika Alūksnes 
Valsts Ăimnāzija 1 273 

1-08/387/2008 Priežu asaras 
Sveėu speciālā 
internātpamatskola 3 000 

1-08/337/2008 Mēs – jaunie vides gidi! 
Biedrība „Domāsim, 
darīsim” 2 000 

1-08/393/2008 
Nometnes „Es – dabas draugs” 
noorganizēšana. 

RiebiĦu novada biedrība 
„Atspulgs L” 2 910 

1-08/622/2008 Iepazīsim vidi sev apkārt! Cīravas arodvidusskola 4 000 

1-08/428/2008 
Kas, ja ne mēs, kad, ja ne tagad, 
palīdzēs saglabāt Rāznas dabu 

Sporta klubs „Dinamo 
LAT”, biedrība 3 500 

1-08/484/2008 
FeimaĦu ezera, Feimankas ūdeĦu un 
krasta līniju ekosistēmu izpēte 

Skaidrīte Žukova 4 373 

1-08/563/2008 

„MOKURATS – brauc un mācies” 
vidusskolnieku motivēšanas nometne 
dabas un eksakto zinātĦu studiju 
izvēles veicināšanai 

Vides projekti, valsts 
SIA 5 600 

1-08/475/2008 
SKOLĒNU NOMETNE „DABAS 
SKOLA” 

Dabas draugu klubs 2 816 

1-08/576/2008 ZAěĀ PĒDA 2008 
Galēnu kultūrvēstures 
biedrība 3 000 

1-08/615/2008 Lauki – manas mājas 
Latvijas Jauno 
Zemnieku klubs 4 000 

1-08/682/2008 Pūks un draugi Skudra 2 500 

1-08/777/2008 Lielā Talka, par tīru un zaĜu valsti 
Latvijas Olimpiešu 
klubs 10 000 

1-08/778/2008 
Sabiedrības informēšana par aktuālām 
vides tēmām Filmu festivāla 
„Arsenāls” ietvaros 

Vides ministrija 3 000 

1-08/780/2008 
Grāmatas „Augsnes zinātnes un 
zemes ilgtspējīga apsaimniekošana” 
iespiešana 

Latvijas Universitāte 9 346 

  KOPĀ 598 093 
 
Projektu vadlīnija - "ŪdeĦu aizsardzība" 

 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

Piešėirtais 
finansējums 

1-08/465/2007 
Asenizācijas punkta izveide Līgatnes 
pagastā 

Līgatnes pagasta 
padome 10 000 

1-08/464/2007 
Tehniskā projekta izstrāde „Višėu pagasta 
Višėu ciema ūdenssaimniecības sektora 
sakārtošana” projekta realizācijai 

Višėu pagasta 
padome 10 000 

1-08/471/2007 
Plūdu draudu modelēšana Jelgavas pilsētas 
teritorijai 

Jelgavas dome 10 000 

1-08/470/2007 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas 
pasākumi Lādes ciemā 

Limbažu pagasta 
padome 10 000 

1-08/473/2007 
Abula upes tīrīšana uzlabojot vides 
ekosistēmu 

Trikātas pagasta 
padome 10 000 

1-08/472/2007 
Rubenes pagasta attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija 

Rubenes pagasta 
padome 10 000 
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1-08/212/2008 
PakalniĦu un Bērznieku bezsaimnieka 
artēzisko urbumu tamponēšana 

Zantes pagasta 
padome 4 417 

1-08/258/2008 
Neizmantojamo artēzisko urbumu 
tamponēšana Aglonā 

Aglonas pagasta 
padome 3 574 

1-08/262/2008 
Jaunolaines ciema aku tamponāža Pionieru 
ielā 

Olaines pagasta 
padome 2 695 

1-08/144/2008 
Vānes pagasta artēzisko urbumu „Ievlīči” un 
„Centrs” tamponēšana 

Vānes pagasta 
padome 3 571 

1-08/55/2008 Trīs artēzisko urbumu tamponēšana Saldū 
Saldus 
komunālserviss 9 338 

1-08/238/2008 
Neizmantojamo pazemes ūdeĦu ieguves 
artēzisko urbumu  tamponēšana Balvu 
pilsētā. 

Balvu pilsētas 
dome 19 175 

1-08/200/2008 
Ūdensapgādes urbuma VĂD DB Nr.4568 
tamponēšana Tārgalē, Ventspils rajonā. 

Tārgales pagasta 
padome 3 951 

1-08/184/2008 
Ūdensapgādes urbuma VĂD DB Nr.4581 
tamponēšana Tārgalē, Ventspils rajonā. 

Tārgales pagasta 
padome 3 664 

1-08/248/2008 
Neizmantojamā artēziskā urbuma 
tamponēšana Jumurdas pagasta Jumurdas 
ciemā 

ĒrgĜu novada 
dome 3 973 

1-08/114/2008 
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas 
izbūve PampāĜu pagastā 

PampāĜu pagasta 
padome 13 702 

1-08/56/2008 
Atdzelžošanas stacijas būvniecība Demenes 
pagasta c. KumbuĜi 

Demenes pagasta 
padome 12 610 

1-08/217/2008 
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu 
būvniecība Ludzas rajona Salnavas pagasta 
ciemā Salnava 

Salnavas pagasta 
padome 13 973 

1-08/188/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana 
Madlienas ciemā 

Madlienas pagasta 
pašvaldība 8 587 

1-08/224/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas 
pasākumi Balgales pagastā 

Balgales pagasta 
padome 10 760 

1-08/68/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana 
Lūznavas ciematā 

Lūznavas pagasta 
padome 14 829 

1-08/251/2008 
Kanalizācijas sūkĦu stacijas rekonstrukcija 
Lapmežciema novada Lapmežciema ciemā 

Lapmežciema 
novada dome 10 236 

1-08/47/2008 
Attīrīšanas ierīču rekonstrukcija 
Stāmerienas pagasta „Lāčplēši” 

Stāmerienes 
pagasta padome 9 555 

1-08/197/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas sistēmas „ZiemeĜi” 
rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā 

Iecavas novada 
dome 12 625 

1-08/194/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības 
uzlabošana Jūrkalnes ciemā 

Jūrkalnes pagasta 
padome 5 078 

1-08/181/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības 
uzlabošanas pasākumi Vaives pagasta 
Rīdzenes ciemā 

Vaives pagasta 
padome 8 528 

1-08/193/2008 
SēĜu ciema individuālo māju notekūdeĦu 
pieĦemšanas speciālās akas izbūve pirms 
pagasta attīrīšanas iekārtām 

SēĜu pagasta 
padome 4 000 

1-08/137/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu BIO 50 
būvniecība Šėaunes pagasta Šėaunes ciemā 

Šėaunes pagasta 
padome 17 221 

1-08/227/2008 
Svitenes pagasta Svitenes ciema notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 

Svitenes pagasta 
padome 12 541 
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1-08/223/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūve 
Balgales pagastā 

Balgales pagasta 
padome 20 000 

1-08/215/2008 
Purmsātu notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu 
atjaunošana. 

Virgas pagasta 
padome 19 019 

1-08/221/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu uzlabošanas 
pasākumi ZaĦas pagasta KareĜu ciemā. 

ZaĦas pagasta 
padome 10 000 

1-08/61/2008 
Attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Balvu rajona 
Briežuciema   pagasta GrūšĜevas ciematā 

Briežuciema 
pagasta padome 20 000 

1-08/131/2008 
Sadzīves notekūdeĦu bioloăisko attīrīšanas 
iekārtu uzstādīšana Ozolnieku novada 
Branku ciemā – 2. kārta” 

Ozolnieku novada 
dome 18 492 

1-08/214/2008 
Paplakas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu 
atjaunošana 

Virgas pagasta 
padome 13 240 

1-08/232/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības 
uzlabošana un būtisku risku novēršana vides 
piesārĦošanai Piltenes pašvaldībā. 

Piltenes pilsētas 
dome 20 000 

1-08/189/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būvniecība 
Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Ilzes 
ciemā 

Ilūkstes novada 
dome 10 217 

1-08/52/2008 
Vi Ĝakas Valsts ăimnāzijas kanalizācijas 
sistēmu un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija 

Vi Ĝakas pilsētas 
dome 11 759 

1-08/199/2008 

Dobeles pilsētas Bērnu un jauniešu centra 
nodarbību telpu ēkas autonomās 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
izveide 

Dobeles pilsētas 
dome 10 104 

1-08/46/2008 
Autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi 
SAC “Tērvete” 

SAC "Tērvete" 6 651 

1-08/149/2008 
NotekūdeĦu sistēmas rekonstrukcija Codes 
pagasta veco Ĝaužu vispārējā tipa pansionātā 
"Derpele" 

Codes pagasta 
padome 6 400 

1-08/145/2008 
Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas 
darbības uzlabošana Daudzeses pamatskolā. 

Daudzeses pagasta 
padome 5 040 

1-08/119/2008 
Laidzes pamatskolas ārējās kanalizācijas un 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūve 

Laidzes pagasta 
padome 5 998 

1-08/243/2008 

DUNALKAS PAGASTA A.SPĀĂA 
DUNALKAS PAMATSKOLAS 
ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
REKONSTRUKCIJA 

Dunalkas pagasta 
padome 25 000 

1-08/69/2008 

Rubas speciālās internātpamatskolas 
autonomās ūdens apgādes izveides un ārējās 
kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas 
pasākumi. 

Rubas speciālā 
internātpamatskola 13 000 

1-08/25/2008 

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu izbūve 
Liepājas rajona Cīravas pagasta Dzērves 
pamatskolai 

Cīravas pagasta 
padome 9 895 

1-08/218/2008 
Ūdenssaimniecības attīstība Vecsaules 
pagasta Jaunsaules ciemata Jaunsaules 
pamatskolā 

Jaunsaules 
pamatskola 20 703 
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1-08/242/2008 
DUNALKAS PAGASTA RĀVAS 
PAMATSKOLAS 
ŪDENSSAIMNIECĪBAS 

Dunalkas pagasta 
padome 25 000 

1-08/204/2008 
Matkules pamatskolas ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošana 

Kandavas novada 
dome 25 000 

1-08/77/2008 
Salas pamatskolas bioloăiskās notekūdeĦu 
attīrīšanas ietaises izbūve 

Saunas pagasta 
padome 4 874 

1-08/102/2008 
Turlavas pagasta Kultūras nama notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtu izbūve 

Turlavas pagasta 
padome 3 361 

1-08/109/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku 
pagasta Zlēku pamatskolā 

Zlēku pagasta 
padome 2 066 

1-08/141/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana 
Baltinavas Kristīgajā speciālajā 
internātpamatskolā 

Baltinavas 
Kristīgā speciālā 
internātpamatskola 

1 244 

1-08/21/2008 
Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Aizputes 
pagasts „Skola”. 

Aizputes pagasta 
padome 6 541 

1-08/196/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes un ūdensapgādes 
sistēmas uzlabošana Stacijas pamatskolā 

Kubulu pagasta 
padome 2 937 

1-08/148/2008 
Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 
Ziru pagasta Ziru pamatskolā 

Ziru pagasta 
padome 4 370 

1-08/220/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana ZaĦas 
pagasta KareĜu ciemā 

ZaĦas pagasta 
padome 9 640 

1-08/264/2008 
Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema 
nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni 

Nīkrāces pagasta 
padome 15 000 

1-08/229/2008 
Ūdens saimniecības attīstība Svitenes 
pagasta ”Tīrumu” mazciemā 

Svitenes pagasta 
padome 7 900 

1-08/211/2008 Atdzelžošanas stacijas „ZiedoĦi” izbūve 
Rundāles pagasta 
padome 4 065 

1-08/209/2008 
Atdzelžošanas stacijas Pilsrundāles ciemats 
2 izbūve 

Rundāles pagasta 
padome 5 950 

1-08/208/2008 Atdzelžošanas stacijas „Punslavas”  izbūve 
Rundāles pagasta 
padome 4 770 

1-08/58/2008 
Kalkūnes pagasta Randenes ciema 
atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija 

Kalkūnes pagasta 
padome 8 008 

1-08/108/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Zlēku 
pagasta Zlēku ciemā 

Zlēku pagasta 
padome 3 524 

1-08/225/2008 
Dzeramā  ūdens  atdzelžošanas iekārtu 
uzstādīšana  DāviĦu pagasta DāviĦu ciemā 

DāviĦu pagasta 
padome 8 047 

1-08/163/2008 
Atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija 
Vārkavas pagasta Vārkavas ciemā 

Vārkavas pagasta 
padome 13 762 

1-08/191/2008 
Atdzelžošanas stacijas būvniecība Šėilbēnu 
pagasta Rekovas ciemā. 

Šėibēnu pagasta 
padome 3 428 

1-08/190/2008 
Atdzelžošanas stacijas būvniecība Šėilbēnu 
pagasta Upītes ciemā 

Šėibēnu pagasta 
padome 7 520 

1-08/19/2008 
Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Aizputes 
pagasts ciematā „Kūdras”. 

Aizputes pagasta 
padome 8 540 

1-08/134/2008 
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un 
jauna artēziskā urbuma ierīkošana Cēsu 
rajona Veselavas pagasta ciemā Bērzkrogs 

Veselavas pagasta 
padome 14 755 
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1-08/103/2008 
Ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošana 
Mazzalves pagasta Ērberăes ciemā 

Mazzalves pagasta 
padome 15 000 

1-08/154/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana 
Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta 
Blukās 

Jaunsvirlaukas 
pagasta padome 9 203 

1-08/105/2008 
Vircavas pagasta Oglaines ciema ūdens 
apgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais 
projekts 

Vircavas pagasta 
padome 11 636 

1-08/122/2008 
Degoles pagasta Vienības ciema dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošana 

Degoles pagasta 
padome 6 200 

1-08/172/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas 
pasākumi Vaives pagasta Rīdzenes ciemā 

Vaives pagasta 
padome 3 269 

1-08/171/2008 
Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas 
būvniecība Birzgalē 

Birzgales pagasta 
padome 5 120 

1-08/712/2008 

Virszemes ūdeĦu ekoloăiskās klasifikācijas 
sistēmas zinātniski pētnieciskā izstrāde 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvas 
2000/60/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā 
prasībām 

Latvijas 
Universitāte 65 000 

1-08/754/2008 
Neizmantojamo notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu demontāža Krāslavas novada 
Krāslavas pagasta Ezerkalna ciemā 

Krāslavas novada 
dome 15 991 

1-08/753/2008 

Vilpulkas pagasta neizmantojamo 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu „ZiediĦi”, 
kadastra apzīmējums 96940020270, 
demontāža. 

Vilpulkas pagasta 
padome 8 359 

1-08/748/2008 
Kastīres ciemata neizmantojamo 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu demontāža 

RiebiĦu novada 
dome 3 243 

1-08/747/2008 
SīĜukalna ciemata neizmantojamo 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu demontāža 

RiebiĦu novada 
dome 3 931 

1-08/749/2008 
Neizmantojamo notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu demontāža Stāmerienas pagasta 
Vecstāmerienas ciemā 

Stāmerienes 
pagasta padome 6 355 

1-08/757/2008 
Neizmantojamo notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu demontāža Jēkabpils pilsētā 

Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība 12 734 

1-08/20/2008 
NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu renovācija 
Aizputes pagasta ciemā „Kūdras” 

Aizputes pagasta 
padome 9 183 

1-08/49/2008 
Valmieras pagasta "Jeri" attīrīšanas iekārtu 
izbūve 

Valmieras pagasta 
padome 11 630 

1-08/50/2008 
Valmieras pagasta "Jeri" atdzelžošanas 
stacijas izbūve 

Valmieras pagasta 
padome 15 000 

1-08/254/2008 
Atdzelžošanas  stacijas  būvniecība  
ūdensapgādes objektā  „Robežnieki” 
Robežnieku  pagastā  Krāslavas  rajona. 

Robežnieku 
pagasta padome 15 000 

1-08/195/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana 
Jūrkalnes ciemā 

Jūrkalnes pagasta 
padome 8 044 

1-08/100/2008 
Laidu pagasta Valtaiėu ciema nodrošināšana 
ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni 

Laidu pagasta 
padome 8 000 
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1-08/255/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana 
Jēkabpils rajona Zasas pagasta Liepu un 
AkmeĦāru ciemos 

Zasas pagasta 
padome 8 007 

1-08/101/2008 
Laidu pagasta Vangas ciema nodrošināšana 
ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni 

Laidu pagasta 
padome 7 600 

1-08/94/2008 
Dzeramā ūdens kvaltītātes uzlabošana 
Pildas ciemā 

Pildas pagasta 
padome 14 980 

1-08/228/2008 
Atdzelžošnas stacijas būvniecība un iekārtu 
uzstādīšana Skaistas pagasta Skaistas ciemā 

Skaistas pagasta 
padome 15 000 

1-08/124/2008 
„Atdzelzošanas stacijas būvniecība 
Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā” 

Vecsalienas 
pagasta padome 15 000 

1-08/265/2008 
Nīkrāces pagasta Lēnu ciema nodrošināšana 
ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni 

Nīkrāces pagasta 
padome 15 000 

1-08/147/2008 
Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana 
Ziru pagasta ūdensapgādes artēziskajam 
urbumam “Centrs”Ziru ciemā 

Ziru pagasta 
padome 7 502 

1-08/226/2008 
Ūdens sagatavošanas stacija Jumurdas 
pagasta Jumurdas ciemā 

ĒrgĜu novada 
dome 14 762 

1-08/74/2008 
Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana 
ĖoĦu pagasta Avotu artēziskajam urbumam 

ĖoĦu pagasta 
padome 9 803 

1-08/72/2008 
Dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšana 
Medzes pagasta Tāšu ciemā ūdensgūtnē 
„Parku ūdenstornis” 

Medzes pagasta 
padome 15 000 

 KOPĀ 1 059 975 

 
Projektu vadlīnija – "Atkritumu apsaimniekošana" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

Piešėirtais 
finansējums 

1-08/796/2008 
Iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas 
aspektu analīze un priekšnosacījumu izstrāde 
stikla pudelēm, PET pudelēm un skārdenēm 

Pricewaterhouse 
Coopers 15 930 

1-08/834/2008 Azbestcementa savākšana no sabrukuša 
šėūna krāsmatām Trikātas ciematā 

Trikātas pagasta 
padome 2 091 

1-08/835/2008 
Aizputes pagastā savākto bezsaimnieka 
azbestu saturošo atkritumu transportēšana un 
noglabāšana videi draudzīgā veidā 

Aizputes pagasta 
padome 1 217 

1-08/836/2008 
Bijušās PSRS militārās bāzes Cekulē 
teritorijas un tās apkārtnes attīrīšana no 
azbesta saturošo (šīfera) atkritumiem 

StopiĦu novada 
dome 4 061 

1-08/828/2008 
Gardenes bīstamo atkritumu novietnē uzkrāto 
bezsaimnieku bīstamo atkritumu iznīcināšana 

Bīstamo 
atkritumu 
pārvaldības valsts 
aăentūra 

61 650 

 KOPĀ 84 949 
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Projektu vadlīnija – "  Avārijas seku likvidācija u.c. ārkārtas darbību veikšana" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešėirtais 
finansējums 

1-08/1050/2008 
Avārijas seku likvidēšana (grunts 
savākšana un utilizācija) noplūdes 
vietā Rīgā. Ezermalas ielā 

Vides Konsultāciju 
Birojs-Serviss 11913,78 

1-08/1049/2008 
Vēsturisko bīstamo atkritumu un 
radītā piesārĦojuma savākšana 
likvidējot avārijas situāciju 

Neretas pagasta 
padome 10149,65 

1-08/1048/2008 
Avārijas sekas likvidācija - bīstamo 
atkritumu radītā piesārĦojuma 
likvidēšana 

Druvienas pagasta 
padome 8889,88 

1-08/1047/2008 
Avārijas situācijas likvidēšana - 
veicot bīstamo atkritumu savākšanu 

Biėernieku pagasta 
padome 10001,09 

1-08/847/2008 
Apkures katlu nomaiĦa Vides 
laboratorijā Jūrmalā, Ošu ielā 5 

Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas aăentūra 

13799,29 

1-08/829/2008 
Avārijas seku likvidēšana (grunts 
savākšana un utilizācija) noplūdes 
vietā Ogrē, Baldones ielā 

Vides Konsultāciju 
Birojs-Serviss 4231,54 

1-08/728/2008 
Gruntsūdens kvalitātes noteikšana 
krāsas pigmenta noplūdes areālā 
Ogrē, Baldones ielā 

Vides konsultāciju 
birojs, SIA 2309 

 KOPĀ 61294,23 

 
Projektu vadlīnija - "Multisektori ālie projekti" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

Piešėirtais 
finansējums 

1-08/463/2007 
Elektrisko un elektronisko iekārtu 
ražotāju (EEIR) reăistra administratīvās 
struktūras uzturēšana 

Latvijas 
Elektrotehnikas un 
elektronikas 
rūpniecības 
asociācija 

48 976 

1-08/15/2008 
Orhusas konvencijas pieejamības tiesu 
varai pilāra ieviešana 

Reăionālā vides 
centra (REC) 
pārstāvniecība 
Latvijā 

10 100 

1-08/321/2008 ZaĜā sertifikāta pretendentu pārbaude 
LLTA "Lauku 
ceĜotājs" 6 000 
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1-08/286/2008 
Daugavas hidroekosistēmas novērtējums 
jaunceĜamo Baltkrievijas HES potenciālās 
ietekmes zonā 

LU Bioloăijas 
institūts 19 998 

1-08/269/2008 

Vides situācijas uzlabošanas pasākumi 
Ukrainā: Ūdenssaimniecības sektora 
attīstības modernizācija Černovickas 
apgabala Volokuzminskas, Korovjatskas 
apgabalos 

SIA "La Kalme" 19 647 

1-08/279/2008 

Divpusēji dabas vērtību pētījumi Latvijas 
un Baltkrievijas pierobežas zonā īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās 
„Augšdaugava”, „Braslavskije ozjora”, 
„Silene” un „Riči” ar mērėi nodibināt 
pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas 

DU Sistemātiskās 
Bioloăijas institūts 17 617 

1-08/299/2008 Ezeru zemes zaĜās robežas Ezeru zeme 15 402 

1-08/280/2008 
Brīvprātīgo apmācība apdraudēto putnu 
sugu monitoringam Baltkrievijā 

LU Bioloăijas 
institūts 9 034 

1-08/276/2008 
Kapacitātes veidošana reăionālai 
atkritumu apsaimniekošanai Serbijā 

Reăionālā vides 
centra (REC) 
pārstāvniecība 
Latvijā 

14 100 

1-08/282/2008 

Sadarbība starp Latviju un Ukrainu 
mūsdienīgas atkritumu saimniecības 
sistēmas izveides prioritāšu noteikšanai 
Ukrainā 

Latvijas atkritumu 
saimniecības 
uzĦēmumu 
asociācija 

14 298 

1-08/267/2008 
Atbalsts Moldovas Republikas Ekoloăijas 
un dabas resursu ministrijai Ietekmes uz 
vidi novērtējuma sistēmas izveidošanā 

ELLE 19 675 

1-08/271/2008 
Ukrainas un Gruzijas vides aizsardzības 
institūciju kapacitātes stiprināšana 
projektu rakstīšanā un vadīšanā 

Vides projekti 19 877 

1-08/287/2008 

Sadarbības attīstība un pieredzes apmaiĦa 
vides aizsardzības prasību ieviešanā 
Gruzijas Adžārijas Autonomās 
Republikas rekreācijas zonās un 
aizsargājamās dabas teritorijās 

Vides projekti 18 249 

1-08/272/2008 

Attīstības sadarbības veicināšana Latvijas 
un Baltkrievijas pierobežas teritorijā 
bioloăiskās daudzveidības un dabas 
aizsardzības jomā 

Vides projekti 15 000 

1-08/273/2008 
„Zil ā karoga” pieredzes Latvijā nodošana 
Krimas Autonomajai Republikai 
(Ukraina) 

Vides projekti 10 000 

1-08/277/2008 
Latvijas pieredze ūdens struktūrdirektīvas 
un integrētas ūdens resursu pārvaldības 
ieviešanai Moldāvijā 

Reăionālā vides 
centra (REC) 
pārstāvniecība 
Latvijā 

10 384 

1-08/711/2008 
Rīcības plāna trokšĦa samazināšanai 
izstrāde Rīgas aglomerācijai 

ELLE 20 000 

1-08/751/2008 
Vides politikas pamatnostādĦu 2009.-
2015. gadam projekta sabiedriskā 
apspriede tiešsaistē 

Providus 6 303 
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1-08/768/2008 
Dabas resursu nodokĜa likmju  par derīgo 
izrakteĦu ieguvi un izmantošanu  
efektivitātes izvērtējums 

Ăeo Plus 8 516 

1-08/767/2008 
Dabas resursu nodokĜa atbrīvojumu 
piemērošanas sistēmu darbības 
efektivitātes novērtējums 

Baltijas vides 
forums 10 755 

1-08/764/2008 
Valsts vides dienesta institucionālais 
audits un VVD darbinieku efektivitātes 
izvērtēšana 

Ernst&Young 
Baltic 38 280 

1-08/769/2008 
Pasākumi vides informācijas pieejamības 
veicināšanai 

Pricewaterhouse 
Coopers 11 564 

1-08/775/2008 
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
iespēju izvērtējums Latvijā līdz 
2020.gadam 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 33 702 

1-08/771/2008 
Biomasas izmantošanas ilgtspējības 
kritēriju pielietošana un pasākumu 
izstrāde 

Vides projekti, 
valsts SIA 18 628 

1-08/779/2008 

Statistiskie ziĦojumi par radītā 
iepakojuma veidiem un resursu atgūšanas 
apjomiem Latvijas Republikā atbilstoši 
Eiropas Komisijas lēmumam 
2005/270/EK par 2006. un 2007. gadu 

Latvijas 
Iepakojuma 
sertifikācijas centrs 

4 932 

1-08/781/2008 

„Sertifikācijas sistēmas izveide saskaĦā ar 
Ministru kabineta 2005. gada 27. 
decembra noteikumiem Nr. 1047 
„Noteikumi par autoceĜiem neparedzētās 
mobilās tehnikas iekšdedzes motoru 
radīto piesārĦojošo vielu emisiju gaisā”, 
III kārta” 

Sertifikācijas un 
testēšanas centrs 25 500 

1-08/978/2008 

Pētījums „Latvijas starpposma mērėi 
nacionālajiem emisiju griestiem 
atsevišėām gaisu piesārĦojošām vielām 
2020. gadā, saskaĦā ar Direktīvu 
2001/81/EC un Direktīvu 2003/35/EC 
grozījumiem” 

Fizikālās 
enerăētikas institūts 8 680 

1-08/980/2008 
Dabas aizsardzības institūciju darbības 
optimizācijas iespēju izvērtēšana 

Ernst&Young 
Baltic 44 545 

1-08/1086/2008 
Iepakojuma depozīta sistēmas uzturēšanas 
izmaksu aprēėins 

Pricewaterhouse 
Coopers 14 160 

  KOPĀ 513 922 
 
Projektu vadlīnija - "Dabas un bioloăiskās daudzveidības aizsardzība" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešėirtais 
finansējums 

1-08/477/2007 
KrišjāĦa Barona pieminekĜa apkārtnes 
labiekārtošana 

Siguldas novada 
dome 10 000 

1-08/467/2007 
Cieceres dabas takas pilnveide Saldus 
pilsētā 

Saldus pilsētās 
dome 7 484 

1-08/478/2007 
Skrundas pilsētas robežzīmju izstrāde 
un uzstādīšana, uzlabojot un 
aizsargājot pilsētvides dabisko ainavu 

Skrundas pilsētas ar 
lauku teritoriju 
dome 

10 000 
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1-08/400/2007 

Eiropas Padomes Direktīvas 
79/409/EEK par savvaĜas putnu 
aizsardzību izpildes nodrošināšana 
Latvijā 

Latvijas dabas 
fonds 98 000 

1-08/1/2008 

Engures ezera un Kurzemes piekrastē 
Rīgas jūras līcī ietekošo upju 
pastiprināta kontrole pavasara un 
rudens zvejas lieguma periodos 

Engures ezera 
dabas parka fonds 4 197 

1-08/3/2008 
Zivju resursu aizsardzības akcija 
"Dzīvais ūdens 2008" 

Latvijas 
Makšėernieku 
asociācija 

30 000 

1-08/5/2008 
Zivju resursu saglabāšana Ratnieku 
ezerā 

Līgatnes pagasta 
padome 3 523 

1-08/6/2008 
Burtnieku ezera dabas un bioloăiskās 
daudzveidības aizsardzība. 

Burtnieku ezera 
pārvalde 24 069 

1-08/8/2008 Zivju resursu aizsardzība DP „Pape” 
Pasaules dabas 
fonds 14 420 

1-08/10/2008 Sargāsim dabu Mēs - zivīm 15 000 

1-08/16/2008 
Engures ezera dabas parka 
apsaimniekošana 2008 

Engures ezera 
dabas parka fonds 45 602 

1-08/468/2007 
Saldus pilsētas stratēăiskās ietekmes 
uz vidi novērtējuma veikšana- vides 
pārskata izstrāde 

Saldus pilsētās 
dome 2 516 

1-08/18/2008 
Liepājas rajona dižakmeĦu 
apzināšana 

Latvijas Petroglifu 
centrs 4 997 

1-08/27/2008 
Valmieras rajona dižakmeĦu 
apzināšana 

Latvijas Petroglifu 
centrs 4 996 

1-08/57/2008 
Dabas aizsardzības plāna izstrāde 
dabas parkam "Daugavas loki" 

Dabas parks 
"Daugavas loki" 20 000 

1-08/139/2008 
Dabas aizsardzības plānu izstrāde 
īpaši aizsargājamai dabas teritorijai 
"Moricsalas dabas rezervāts" 

Latvijas dabas 
fonds 12 000 

1-08/140/2008 
GrīĦu dabas rezervāta dabas 
aizsardzības plāna izstrāde 

Latvijas dabas 
fonds 13 500 

1-08/219/2008 

Dabas aizsardzības plāna izstrāde 
īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai 
- dabas liegumam "Pāvilostas pelēkā 
kāpa" 

Latvijas dabas 
fonds 8 662 

1-08/274/2008 
Pavārkalna dīėa un piegulošās 
teritorijas bioloăiskās daudzveidības 
aizsardzības pasākumi 

Tukuma pilsētas 
dome 10 000 

1-08/696/2008 
TV reklāmas filmas par kāpu 
izbraukāšanas aizliegumu izstrāde 
(animācijas filma) 

BOOM 9 016 

1-08/709/2008 

Piekrastes pašvaldību teritorijas 
plānojumā noteiktās Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjoslas konstruēšana uz 2007. 
gadā radītā M 1:2000 ortofoto, tās 
atbilstības izvērtējums atbilstoši 
aizsargjoslas noteikšanas metodikai 

Metrum 4 000 

1-08/738/2008 Nē - kāpu izbraukāšanai! SIA "J&E Auto" 31 579 
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1-08/727/2008 
Individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu izstrāde 5 
ĪADT 

Latvijas dabas 
fonds 9 112 

1-08/759/2008 Lauksaimniecības noteču monitorings 
Latvijas 
Lauksaimniecības 
Universitāte 

17 872 

1-08/758/2008 
ZiemeĜu gulbja populācijas pētījumi 
(2008 - 2009) 

Dabas muzeja 
atbalsta biedrība 27 169 

1-08/716/2008 
LatvāĦu ierobežošana Vaives pagasta 
īpašumā un lietošanā esošajās zemes 
platībās 

Vaives pagasta 
padome 5 210 

1-08/717/2008 
LatvāĦu izplatīšanās ierobežošanas 
pasākumi Iecavas novadā 

Iecavas novada 
dome 6 482 

1-08/714/2008 

Invazīvās augu sugas Sosnovska 
latvānis izplatīšanās ierobežošanas 
pasākumu veikšana Siguldas novada 
domes valdījumā esošajās zemēs. 

Siguldas novada 
dome 1 500 

1-08/707/2008 Teleskopiskās pĜaujmašīnas iegāde 
Barkavas pagasta 
padome 11 330 

1-08/710/2008 
Invazīvo sugu izplatīšanās 
ierobežošanas pasākumu veikšana 
Krāslavas rajona SvariĦu  pagastā 

SvariĦu pagasta 
padome 10 000 

1-08/726/2008 
LatvāĦu izplatīšanās ierobežošanas 
pasākumi Lubānas novadā. 

Lubānas novada 
pašvaldība 1 000 

1-08/724/2008 
LatvāĦu izplatības ierobežošana 
Irlavas pagastā 

Irlavas pagasta 
padome 327 

1-08/718/2008 
Sosnovska latvāĦu izplatīšanās 
iereobežošanas pasākumi PriekuĜu 
pagastā 

PriekuĜu pagasta 
padome 10 000 

1-08/719/2008 LatvāĦu iznīcināšana Tukumā 
Tukuma pilsētas 
dome 8 000 

1-08/721/2008 
LatvāĦu izplatīšanās ierobežojošo 
pasākumu veikšana Kandavas novadā 

Kandavas novada 
dome 2 347 

1-08/723/2008 
STOP - Sakārtota Teritorija Odres 
Pusē! 

Laucienes pagasta 
padome 8 000 

1-08/120/2008 

Dabas aizsardzības plānu izstrāde 
dabas parkam "Doles sala", dabas 
liegumam "Babītes ezers" un dabas 
liegumam "KaĜėupes ieleja" 

Estonian, Latvian & 
Lithuanian 
Environment 

40 972 

1-08/125/2008 Dabas pieminekĜi Kandavas novadā biedrība "Rāma" 1 500 

1-08/831/2008 
Individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu izstrāde 4 
ĪADT 

Latvijas dabas 
fonds 7 025 

  KOPĀ 551 407 
 
Projektu vadlīnija - "Vides monitorings" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Piešėirtais 
finansējums 

1-08/41/2008 
Putnu fona un speciālais monitorings 
2008.gadā 

Latvijas 
Ornitoloăijas 
biedrība 

50 000 
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1-08/43/2008 Zivju monitorings 
Latvijas Zivju 
resursu aăentūra 17 243 

1-08/24/2008 Migrējošo putnu un sikspārĦu monitorings 
LU Bioloăijas 
institūts 7 000 

1-08/39/2008 
Latvijas vides kvalitātes fitoindikatīvais 
novērtējums 

LU Bioloăijas 
institūts 7 000 

1-08/38/2008 
Integrēts vērtējums gaisa piesārĦojuma 
ietekmei uz meža ekosistēmām 

LU Bioloăijas 
institūts 7 000 

1-08/35/2008 Latvijas jūras krasti 2008 Metrum 9 782 

1-08/30/2008 
Augu un biotopu monitorings Natura 2000 
teritorijās Latvijā 

Latvijas Dabas fonds 45 160 

1-08/40/2008 
Natura 2000 vietu monitoringa sadaĜa 
"Putni" 

Latvijas 
Ornitoloăijas 
biedrība 

38 803 

1-08/31/2008 Zīdītāju monitorings Latvijas Dabas fonds 4 119 

1-08/42/2008 Natura 2000 vietu monitorings (zivis) 
Latvijas Zivju 
resursu aăentūra 4 137 

1-08/29/2008 
Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 
2000 vietās laika posmā 2008-2012 

Latvijas Dabas fonds 7 216 

1-08/740/2008 Jūras piekrastes biotopu monitorings Latvijas Universitāte 11 481 

1-08/744/2008 
Monitoringa metodikas precizēšana un 
aprobēšana bezmugurkaulnieku uzskaitēm 

Daugavpils 
Universitāte 8 500 

1-08/737/2008 
Abinieku monitorings bioloăiskās 
daudzveidības fona monitoringa 
vajadzībām 

Estonian, Latvian & 
Lithuanian 
Environment 

5 500 

1-08/736/2008 
Abinieku un rāpuĜu sugu monitorings 
Natura 2000 vietu monitoringa ietvaros 

Estonian, Latvian & 
Lithuanian 
Environment 

2 650 

  KOPĀ 225 591 

 
Projektu vadlīnija - "AugšĦu un grunts aizsardzība un sanācija" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

Piešėirtais 
finansējums 

1-08/474/2007 
Inčukalna gudrona dīėu apsaimniekošana 
2008.gadā 

a/s "BAO" 19 825 

1-08/304/2008 
Ėimikāliju noliktavas likvidēšana un 
rekultivācija Lībagu pagastā 

Lībagu pagasta 
padome 9 891 

1-08/308/2008 
SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” teritorijas 
gruntsūdeĦu sanācija 

LDZ ritošā 
sastāva serviss 30 000 

  KOPĀ 59 716 
 
Projektu vadlīnija - "  PlašsaziĦas līdzekĜu darbība un izdevējdarbība vides izglītības 
jomā" 
 

Reă. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansēju

ms 

1-08/428/2007 Avīze "Abavas ielejas ziĦas" 
Abavas ielejas 
attīstības centrs 5 000 
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1-08/431/2007 
Žurnāls MMD (Medības. Makšėerēšana. 
Daba) 

SIA "Dumpis" 10 000 

1-08/460/2007 
Vides izglītības žurnāls „Mana planēta”- 
alternatīvs izglītības materiāls. 

Latvijas 
Olimpiešu klubs 7 000 

1-08/430/2007 
Latvijas Ornitoloăijas biedrības (LOB) 
populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” 
izdošana 

Latvijas 
Ornitoloăijas 
biedrība 

14 548 

1-08/424/2007 BĒRNU TUVINĀŠANA DABAI – 2008 
SIA "ZaĜais 
circenis" 30 724 

1-08/426/2007 Žurnāls «Vides Vēstis» 2008.gads Vides vārds 75 000 

1-08/436/2007 
Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi 
draudzīgas saimniekošanas iespējām „ZaĜais 
īpašums”. 

SIA "Labvakar" 40 000 

1-08/442/2007 
Radio programma krievu valodā „ Noasa 
šėirsts” 

Latvijas radio 15 000 

1-08/416/2007 
Radio raidījums „ZaĜais vilnis” Latvijas radio 
1.programmā 

Latvijas radio 15 000 

1-08/432/2007 DABAS GRĀMATA Latvijas televīzija 42 000 

1-08/451/2007 
Jaunu sadaĜu izveide ikrīta raidījuma "Rīts ar 
draugiem" ietvaros LTV7 krievu valodā 

Producentu grupa 
VIDERE 20 000 

1-08/447/2007 
TV raidījumu cikls «VIDES FAKTI» un 
raidījuma interneta mājas lapas uzturēšana 

valsts SIA "Vides 
projekti" 142 000 

1-08/454/2007 
Biedrības „Latvijas Atkritumu saimniecības 
asociācija” interneta mājas lapas 
rekonstrukcija un paplašināšana 

Latvijas 
Atkritumu 
saimniecības 
asociācija 

2 508 

1-08/417/2007 
Dabas teritoriju un ZaĜā sertifikāta sadaĜu 
turpmāka attīstība www.celotajs.lv 

Latvijas Lauku 
tūrisma asociācija 
"Lauku ceĜotājs" 

5 000 

1-08/433/2007 Interneta lappuse “Putni Latvijā un pasaulē” 
Ornitofaunistikas 
fonds 5 880 

1-08/418/2007 
Dabas parka „Pape” interneta mājas lapas 
uzturēšana 

Papes dabas 
parka fonds 1 000 

  KOPĀ 430 660 
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Pielikums Nr.2 

2008.gadā finansētie projekti no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozare vides 
projekti” kapit ālajiem izdevumiem paredzētiem līdzekĜiem  
 

Reă. Nr. Projekta 
īstenotājs Projekta nosaukums Piešėirtais 

finansējums 

1-08/313/2007 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts 
aăentūra 

Radioaktīvo atkritumu glabātavas 
"Radons" elektroapgādes drošības 
paaugstināšana 

25 000 

1-08/318/2007 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts 
aăentūra 

Bīstamo atkritumu poligona Dobeles 
rajona Zebrenes pagastā apgāde ar 
pamatlīdzekĜiem, poligona darbības 
nodrošināšanai 

15 000 

1-08/291/2007 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Datorprogrammas „ArcView 9.1” iegāde 3 800 

1-08/260/2007 
VA Latvijas Dabas 
muzejs 

Latvijas Dabas muzeja telpu 
labiekārtošana (2008. – 2010.) 20 000 

1-08/323/2007 
Gaujas Nacionālā 
parka 
administrācija 

Paaugstinātas bīstamības tūrisma objektu 
rekonstrukcija 23 441 

1-08/321/2007 
Gaujas Nacionālā 
parka 
administrācija 

Dabas izglītības attīstības nodrošināšana 
Gaujas NP 61 491 

1-08/263/2007 
Ėemeru nacionālā 
parka 
administrācija 

Ėemeru nacionālā parka administrācijas 
vides valsts inspektoru uzraudzības 
efektivitātes uzlabošana 

4 500 

1-08/241/2007 
Latvijas 
Hidroekoloăijas 
institūts 

LHEI kapacitātes celšana - II etaps 16 000 

1-08/380/2007 

Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas 
aăentūra 

LVĂMA materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums 169 000 

1-08/384/2007 

Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas 
aăentūra 

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 
vienību reăistra darbības nodrošināšana 
un uzlabojumi SEG inventarizācijā 

23 163 

1-08/272/2007 
Nacionālais 
botāniskais dārzs, 
valsts aăentūra 

Nacionālā botāniskā dārza ekspozīciju 
atjaunošana, kolekciju papildināšana, to 
uzturēšanai nepieciešamais aprīkujums 

10 000 

1-08/254/2007 
Rāznas nacionālā 
parka 
administrācija 

Rāznas nacionālā parka administrācijas 
valsts vides inspektoru materiāli 
tehniskās bāzes nostiprināšana 

30 000 

1-08/250/2007 
Slīteres 
Nacionālais parks 

Slīteres mežniecības ēkas remonts 30 000 
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1-08/305/2007 
Teiču Dabas 
rezervāta 
administrācija 

Mazā ērgĜa barības izpētes tehniskais 
nodrošinājums 3 100 

1-08/302/2007 
Teiču Dabas 
rezervāta 
administrācija 

Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu 
uguns novērošanas sistēmas tehniskais 
nodrošinājums 

6 000 

1-08/299/2007 
Teiču Dabas 
rezervāta 
administrācija 

Zooloăisko un botānisko kolekciju fonda 
glabātuves izveide rekonstruējot valsts 
nekustamo īpašumu Brīvības ielā 35, 
ěaudonā, 2.kārta 

102 000 

1-08/245/2007 
Vides pārraudzības 
valsts birojs 

Vides pārraudzības valsts biroja 
veiktspējas nodrošināšana 4 500 

1-08/345/2007 
Valsts vides 
dienests 

Ēkas, Rūpniecības ielā 23, Rīgā 
kompleksās renovācija (5- 8.kārta) 130 000 

1-08/352/2007 
Valsts vides 
dienests 

VVD inspektoru darba efektivitātes 
paaugstināšana 25 678 

1-08/349/2007 
Valsts vides 
dienests 

Valsts vides dienesta darba efektivitātes 
paaugstināšana un IT infrastruktūras 
funkcionēšanas nodrošināšana, Valsts 
kases Rīgas norēėinu centrs 

16 667 

1-08/346/2007 
Valsts vides 
dienests 

NATO drošības standartiem atbilstošas 
telpas iekārtošana VVD ēkā Rūpniecības 
ielā 23, Rīgā, Valsts kases Rīgas norēėinu 
centrs 

1 400 

1-08/354/2007 
Valsts vides 
dienests 

Siltumtrases izbūve un apkures sistēmas 
rekonstrukcija PĜaviĦās Atvaru ielā 5 11 800 

1-08/360/2007 
Valsts vides 
dienests 

Jelgavas reăionālas vides pārvaldes 
iekšējā ūdensvada rekonstrukcija 4 500 

1-08/365/2007 
Valsts vides 
dienests 

VVD Liepājas reăionālās vides Kuldīgas 
daĜas ēkas renovācija un teritorijas 
labiekārtošana II etaps 

30 333 

1-08/368/2007 
Valsts vides 
dienests 

Valmieras RVP administratīvās ēkas 
fasādes remonta 2.kārta 11 000 

1-08/762/2008 
Valsts vides 
dienests 

VVD Liepājas reăionālās vides pārvaldes 
administratīvās ēkas ventilācijas sistēmas 
rekonstrukcija 

4 283 

1-08/763/2008 
Valsts vides 
dienests 

Papildus remontdarbu veikšana VVD 
Liepājas reăionālās vides pārvaldes 
Kuldīgas daĜas ēkai Kuldīgā, Rumbas ielā 
8 

915 

1-08/297/2007 
ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervāts 

Kapitālās iegādes projekta 
“ Īpašumtiesību aprobežojumu reăistrācija 
Zemesgrāmatā tiem īpašumiem, kuri 
atrodas ZiemeĜvidzemes biosfēras 
rezervātā” realizācijai 

2 100 

1-08/391/2007 
ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervāts 

ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta vides 
informācijas centra rekonstrukcija 100 000 

   KOPĀ 885 671 
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2008.gadā finansētie projekti no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares 
vides projekti” k ārt ējiem izdevumiem paredzētiem līdzekĜiem 
 

Reă. Nr. Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Piešėirtais 
finansējums 

1-08/312/2007 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts 
aăentūra 

Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas 
situāciju seku likvidācija 40 000 

1-08/316/2007 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts 
aăentūra 

Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona 
centra tehniskā projekta izstrādes 
uzraudzība un projekta atbilstības 
izvērtēšana 

35 000 

1-08/315/2007 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts 
aăentūra 

Projekta ieviešanas vienības uzturēšana 
Kohēzijas fonda finansētā projekta - 
bīstamo atkritumu poligona būvniecība 
Dobeles rajona Zebrenes pagastā un 
ERAF finansēto vēsturiski piesārĦoto 
vietu sanācijas projektu ieviešanas 
nodrošināšanai 2008.gadā 

45 000 

1-08/311/2007 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts 
aăentūra 

Maksājumu veikšana Baldones 
pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu 
uzglabāšanu tās teritorijā 

10 000 

1-08/284/2007 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

TransportlīdzekĜu (automobiĜu) noma 
Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā 
aparāta un reăionālo struktūrvienību 
darbības nodrošināšanai 

12 000 

1-08/289/2007 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Rokasgrāmatas „1973.gada Vašingtonas 
konvencijas par tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaĜas dzīvnieku un 
augu sugām (CITES) ieviešana Eiropas 
Savienībā un Latvijā. ” izdošana 

9 940 

1-08/286/2007 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Sabiedrības informēšana par ĪADT 
dabas vērtībām un to aizsardzības 
prasībām 

9 600 

1-08/281/2007 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Bioloăiskās daudzveidības dienas 
avīzes izdošana 7 000 

1-08/288/2007 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

CITES dienas Latvijā! 12 886 

1-08/794/2008 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
pārraudzības funkciju pilnveidošana 2 100 

1-08/259/2007 
VA Latvijas Dabas 
muzejs 

Izstāde „Lietus meži” 5 900 
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1-08/261/2007 
VA Latvijas Dabas 
muzejs 

Jaunās Ăeoloăijas un paleontoloăijas 
ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas 
muzejā (2006. – 2010.). 

85 000 

1-08/785/2008 
VA Latvijas Dabas 
muzejs 

Digitālās paleontoloăijas ekspozīcijas 
izveidošana (projekta „Jaunās 
Ăeoloăijas un paleontoloăijas 
ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas 
muzejā (2006. – 2010.) ietvaros) 

5 000 

1-08/322/2007 
Gaujas Nacionālā 
parka administrācija 

Dabas izglītības attīstības nodrošināšana 
Gaujas NP 2008-2010 60 000 

1-08/788/2008 
Gaujas Nacionālā 
parka administrācija 

Gaujas nacionālā parka administrācijas 
kontroles funkcijas veikšanas 
uzlabošana 

2 100 

1-08/258/2007 
Ėemeru nacionālā 
parka administrācija 

ĖNPA ieviestā Life-Daba projekta 
rīcību teritoriju aerofotografēšana 5 000 

1-08/266/2007 
Ėemeru nacionālā 
parka administrācija 

Ėemeru nacionālā parka administrācijas 
vides valsts inspektoru operativitātes 
uzlabošana 

6 000 

1-08/262/2007 
Ėemeru nacionālā 
parka administrācija 

Dabas daudzveidībai nozīmīgo pĜavu 
atjaunošana Ėemeru nacionālajā parkā 8 000 

1-08/309/2007 
Ėemeru nacionālā 
parka administrācija 

Vides izglītības un sabiedrības iesaistes 
nodrošinājums Ėemeru nacionālajā 
parkā 2008. gadā 

11 300 

1-08/795/2008 
Ėemeru nacionālā 
parka administrācija 

Ėemeru nacionālā parka administrācijas 
teritorijas kontroles uzlabošana. 2 100 

1-08/242/2007 
Latvijas 
Hidroekoloăijas 
institūts 

Virszemes ūdeĦu monitorings 
piekrastes, pārejas un teritoriālajos 
ūdeĦos - 2008 

78 000 

1-08/252/2007 
Latvijas 
Hidroekoloăijas 
institūts 

Biotestēšanas sistēmas izveide un eko-
toksicitātes testu ieviešana Latvijā 10 000 

1-08/378/2007 

Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas 
aăentūra 

Esošās vides monitoringa sistēmas 
darbības nodrošināšana, Latvijas 
Republikas likumdošanā noteikto un 
starptautisko saistību izpildei 

229 905 

1-08/383/2007 

Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas 
aăentūra 

Automašīnu noma 32 000 

1-08/379/2007 

Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas 
aăentūra 

Vides informācijas sistēmu 
pilnveidošana 30 000 
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1-08/269/2007 
Nacionālais 
botāniskais dārzs, 
valsts aăentūra 

Nacionālā botaniskā dārza gerberu 
kolekcijas minerālās barošanas 
optimizēšana 

1 000 

1-08/271/2007 
Nacionālais 
botāniskais dārzs, 
valsts aăentūra 

VA "Nacionālā botāniskā dārza" 
informatīvās sitēmas izveide (otrā kārta) 4 700 

1-08/270/2007 
Nacionālais 
botāniskais dārzs, 
valsts aăentūra 

Nacionālā botāniskā dārza sukulentu 
kolekcijas siltumnīcas uzturēšanas un 
apskates apstākĜu uzlabošana 

3 000 

1-08/273/2007 
Nacionālais 
botāniskais dārzs, 
valsts aăentūra 

Vietējās izcelsmes mutanto skujkoku 
kolekcijas papildināšana un Tālo 
Austrumu floras kolekcijas atjaunošana 
un papildināšana. 

2 000 

1-08/275/2007 
Nacionālais 
botāniskais dārzs, 
valsts aăentūra 

Latvijas izzūdošo augu sugu bankas 
veidošana in vitro un kultivēšanai 
problemātisku taksonu detalizētāka 
izpēte 

16 940 

1-08/789/2008 
Nacionālais 
botāniskais dārzs, 
valsts aăentūra 

Energoresursu taupības pasākumu un 
NBD genofonda kolekciju auzdzēšanas 
apstākĜu uzlabošana to pilnvērtīgākai 
izmantošanai sabiedrības izglītošanā 

41 920 

1-08/799/2008 
Nacionālais 
botāniskais dārzs, 
valsts aăentūra 

Energoresursu taupības pasākumi - 
siltumu regulējošo armatūru nomaiĦa 
NBD 

2 487 

1-08/255/2007 
Rāznas nacionālā 
parka administrācija 

Rāznas nacionālā parka ainavu 
ekoloăiskā plāna izstrāde 24 100 

1-08/253/2007 
Rāznas nacionālā 
parka administrācija 

Vides izglītības nodrošināšana Rāznas 
nacionālajā parkā 1 280 

1-08/256/2007 
Rāznas nacionālā 
parka administrācija 

Biotualešu uzstādīšana 
visnoslogotākajās Rāznas ezera 
pludmalēs Rāznas nacionālā parka 
teritorijā 

1 620 

1-08/257/2007 
Rāznas nacionālā 
parka administrācija 

Dabas resursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšana Rāznas nacionālā parka 
pārraudzībā esošajās teritorijās 

500 

1-08/798/2008 
Rāznas nacionālā 
parka administrācija 

Dabas resursu uzraudzības kapacitātes 
paaugstināšana Rāznas nacionālā parka 
Ežezera dabas lieguma zonā. 

2 100 

1-08/248/2007 
Slīteres Nacionālais 
parks 

Slīteres NP teritorijā ligzdojošo putnu 
atlants. Lauku darbi 6 300 

1-08/249/2007 
Slīteres Nacionālais 
parks 

Slīteres NP tūrisma infrastruktūras 
uztrurēšana un informatīvo materiālu 
pilnveidošana 

5 500 
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1-08/800/2008 
Slīteres Nacionālais 
parks 

Pēterezera un Ēvažu dabas taku remonts 
Slīteres NP 2 100 

1-08/301/2007 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 

Mazā ērgĜa barības izpēte ar 
videonovērošanas kameras palīdzību 6 000 

1-08/303/2007 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 

Teiču un Krustkalnu dabas rezervātu 
dabas aizsardzības plānu ieviešanas 
pasākumi 2008.gadā 

4 500 

1-08/304/2007 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 

Īpaši atzīmējamās dienas un vides 
izglītības izdevumi Teiču dabas 
rezervātā 2008. gadā 

4 500 

1-08/300/2007 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 

Dienesta transportlīdzekĜu noma 6 000 

1-08/306/2007 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 

Dabas izziĦas nometne Teičos 2008. 
gadā 4 000 

1-08/793/2008 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 

PĜavu apsaimniekošanas pasākumi 
Teiču dabas rezervātā 2 100 

1-08/247/2007 
Vides pārraudzības 
valsts birojs 

Vides pārraudzības valsts biroja kā 
apelācijas institūcijas kapacitātes 
palielināšana 

14 760 

1-08/782/2008 
Vides pārraudzības 
valsts birojs 

Vides pārraudzības valsts biroja 
dokumentācijas parvaldības 
programmatūras sistēmas attīstība 

3 900 

1-08/784/2008 
Vides pārraudzības 
valsts birojs 

Orhusas konvencijas darbības 
nodrošinājums Latvijā 3 480 

1-08/294/2007 Vides ministrija 
Latvijai saistošo starptautisko tiesību 
aktu izpildes nodrošināšana dabas 
aizsardzības jomā 

37 043 

1-08/308/2007 Vides ministrija 
Kioto protokola un Eiropas Savienības 
klimata politikas saistību izpilde Latvijā 75 000 

1-08/307/2007 Vides ministrija 
Vides izglītības un zinātnes, izglītības 
ilgtspējīgai attīstībai inovācijas 14 766 

1-08/228/2007 Vides ministrija 
Atbalsts Klimata pārmaiĦu finanšu 
instrumenta tiesiskās un administratīvās 
ieviešanas sistēmas izveidošanai 

131 250 

1-08/279/2007 Vides ministrija 
Līdzdalība Eiropas Savienības vides 
politikas un normatīvo aktu izstrādes 
procesā 

75 000 

1-08/783/2008 Vides ministrija Atašeju darbības nodrošināšana Briselē 22 580 

1-08/797/2008 Vides ministrija 

Vides ministrijas pastāvēšanas 15. gadu 
un Vides aizsardzības sistēmas izveides 
20. gadu atzīmēšanas pasākums – 
„Vides dārza svētki”. 

12 000 
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1-08/332/2007 Valsts vides dienests 
Ekspertu atalgojums videi nodarītā 
kaitējuma noteikšanai ārkārtējās vides 
avāriju situācijās 

2 000 

1-08/344/2007 Valsts vides dienests 
Valsts vides inspektoru un ekspertu 
apmācības 15 884 

1-08/338/2007 Valsts vides dienests 

Valsts vides dienesta dalības 
nodrošināšana ES sadarbības tīklā vides 
aizsardzības likumdošanas ieviešanai un 
īstenošanai (IMPEL) 2008.gadā 

9 410 

1-08/335/2007 Valsts vides dienests 
AtĜauju izdošanas konsultatīvās 
padomes darbības nodrošināšana 1 500 

1-08/325/2007 Valsts vides dienests 

Zivsaimniecības informācijas sistēmas 
pilnveidošana un ES prasībām 
atbilstošas zvejas kontroles 
nodrošināšana 

10 000 

1-08/340/2007 Valsts vides dienests 
Valsts vides dienesta darbinieku 
veselības apdrošināšana 39 446 

1-08/326/2007 Valsts vides dienests 
ES un Starptautisko organizāciju 
prasību zvejas kontroles jomā 
nodrošināšana 

17 800 

1-08/341/2007 Valsts vides dienests 
Kravas- apvidus automobiĜu noma 
Valsts vides dienesta vajadzībām 82 000 

1-08/329/2007 Valsts vides dienests 

Projektam Nr. LIFE 04 NAT / LV / 
000199 „Sugu un biotopu aizsardzība 
dabas parkā „Rāzna” ”  Daugavpils 
RVP un Rēzeknes RVP kā  partneru 
nepieciešamā līdzfinansējuma 
nodrošinājums 

5 031 

1-08/330/2007 Valsts vides dienests 
Trīspadsmitā starptautiskā konkursa 
“Ūdens pasaule bērnu acīm” 
organizēšana 

5 940 

1-08/401/2007 Valsts vides dienests 

Valsts vides dienesta līdzfinansējuma 
nodrošināšana Twinning Light 
projektam  "Valsts vides dienesta 
institucionālās kapacitātes stiprināšana 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu apsaimniekošanas jomā", 
Rīgas n.c 

10 000 

1-08/374/2007 Valsts vides dienests 

Tehnisko un cilvēkresursu iesaistīšana 
Jūras un iekšējo ūdeĦu pārvaldes 
kapacitātes paaugstināšanai zivju nārsta 
periodos, Rīgas norēėinu centrs 

21 000 

1-08/324/2007 Valsts vides dienests Jūras vides kontroles lidojumi 82 000 
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1-08/735/2008 Valsts vides dienests 

Vides aizsardzības kontroles institūciju 
ierēdĦu apmācības vizītes darba 
kvalitātes paaugstināšanai un sadarbības 
veicināšanai starp Baltijas un 
ZiemeĜvalstīm 

4 300 

1-08/733/2008 Valsts vides dienests 

Latvijas- Lietuvas vides institūciju 
sadarbības pasākumi  vienotas pieejas 
veidošanā pārrobežu un citu 
piesārĦojuma novēršanā 

2 814 

1-08/790/2008 Valsts vides dienests 
Zemes dzīĜu resursu izmantošanas 
situācijas fiksācija izmantojot 
uzmērīšanu no gaisa 

2 666 

1-08/791/2008 Valsts vides dienests 
Bez dabas resursu lietošanas atĜaujas 
iegūto dabas resursu apjoma noteikšana 500 

1-08/792/2008 Valsts vides dienests 

Valsts vides dienesta materiāli 
tehniskais nodrošinājums dabas resursu 
un dabas aizsardzības kontroles 
nodrošināšanā 2008.gadā 

35 000 

1-08/976/2008 Valsts vides dienests 

Bīstamo atkritumu reăistrācijas kartes – 
pavadzīmes un administratīvo 
pārkāpumu protokolu veidlapu 
izgatavošana 

2 500 

1-08/296/2007 
ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervāta 
administrācija 

Īpašumtiesību aprobežojumu 
reăistrācija Zemesgrāmatā tiem 
īpašumiem, kuri atrodas 
ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervātā 

11 950 

1-08/389/2007 
ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervāta 
administrācija 

ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta 
administrācijas tehniskā nodrošinājuma 
stiprināšana 

10 600 

1-08/388/2007 
ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervāta 
administrācija 

Dabā ar izpratni 5 100 

1-08/295/2007 
ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervāta 
administrācija 

Dabas koncertzāle 19 000 

1-08/787/2008 
ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervāta 
administrācija 

Vides inspekcijas darbību 
nodrošināšana ZBR teritorija 2 100 

1-08/786/2008 
Radiācijas drošības 
centrs 

Sabiedrības informēšanas pasākumu 
veikšana un gatavības radiācijas 
avārijām nodrošināšana 

10 800 

  KOPĀ 1 695 598 
 
 
 


